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2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 

 

2.1 KIERUNKI STUDIÓW 

Studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie obejmują 

następujące kierunki: 

 

Wydział Filologiczno-Historyczny  

Administracja studia pierwszego i drugiego stopnia 

Analityka i kreatywność społeczna studia pierwszego stopnia 

Bezpieczeństwo narodowe studia pierwszego stopnia 

studia drugiego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Dziennikarstwo i kultura mediów studia pierwszego stopnia 

Filologia polska studia pierwszego i drugiego stopnia 

Filologia 

─ specjalność: filologia angielska 

─ specjalność: filologia germańska 

studia pierwszego i drugiego stopnia 

Filozofia studia pierwszego i drugiego  stopnia  

Historia studia pierwszego i drugiego stopnia  

Kulturoznawstwo europejskie studia pierwszego stopnia 

Kultura w mediach i komunikacji  studia drugiego stopnia 

Politologia studia pierwszego i drugiego stopnia 

Prawo studia jednolite magisterskie (o profilu 

praktycznym) 

Rachunkowość i podatki studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Zarządzanie studia pierwszego stopnia 

Zarządzanie ze specjalistycznym językiem obcym  studia drugiego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Studia doktoranckie: studia trzeciego stopnia 

Historia  

Językoznawstwo w zakresie: 

─ filologii polskiej 

─ filologii angielskiej 
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Literaturoznawstwo w zakresie: 

─ filologii polskiej 

─ filologii germańskiej 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  

Biotechnologia studia pierwszego i drugiego  stopnia 

Chemia studia pierwszego i drugiego stopnia 

Dietetyka studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Fizyka studia pierwszego i drugiego stopnia 

Informatyka studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego i drugiego stopnia (o 

profilu praktycznym) 

Inżynieria multimediów studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Matematyka studia pierwszego stopnia 

Kosmetologia studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Kryminalistyka i systemy zabezpieczeń studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Ochrona środowiska studia pierwszego 

Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Studia doktoranckie: studia trzeciego stopnia 

Chemia, fizyka   

Wydział Pedagogiczny  

Fizjoterapia  studia pierwszego stopnia; studia jednolite 

magisterskie (o profilu praktycznym) 

Pedagogika 

specjalności pierwszy stopień: 

 doradztwo zawodowe i personalne 

 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

 terapia pedagogiczna 

 edukacja dorosłych i marketing społeczny 

 pedagogika opiekuńcza ze wczesnym 

wspomaganiem rozwoju 

 pedagogika opiekuńcza w resocjalizacją 

studia pierwszego i drugiego stopnia 
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specjalności drugi stopień: 

 resocjalizacja z prewencją kryminalną 

 pedagogika opiekuńcza z socjoterapią 

 coaching kariery z doradztwem  

 terapia pedagogiczna z elementami tutoringu 

 geragogika 

 asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza 

 edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Praca socjalna studia pierwszego stopnia 

Psychoprofilaktyka studia pierwszego stopnia (o profilu 

praktycznym) 

Turystyka i rekreacja studia pierwszego stopnia 

Wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

Wydział Sztuki 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia pierwszego i drugiego stopnia 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia pierwszego i drugiego stopnia 

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego studia pierwszego stopnia (studia o profilu 

praktycznym) 

Grafika studia pierwszego i drugiego stopnia 

Malarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia 

 

2.2  AKREDYTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 

W roku 2017 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej z wynikiem pozytywnym na 

kierunku:  

malarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonym na Wydziale Sztuki, 

grafika studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonym na Wydziale Sztuki. 

 

2.3 NOWE KIERUNKI STUDIÓW 

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

Inżynieria multimediów - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 18 

lipca 2017r. 

Wydział Filologiczno-Historyczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

Prawo - studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 9  czerwca 2017r. 

ponadto na Wydziale na podstawie posiadanych uprawnień zostały utworzone studia na kierunku: 



 

 

10 

Dziennikarstwo i kultura mediów o profilu ogólnoakademickim – Uchwała Senatu z dnia 31 maja 

2017r. 

Wydział Pedagogiczny uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku: 

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym – Decyzja MNiSW z dnia 29 września 

2017r. 

 

2.4 KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

  Kierunki studiów podyplomowych prowadzone w roku akademickim 2016/2017 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa  

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

Doradztwo zawodowe 

Edukacja  w sztukach plastycznych 

Matematyka 

Oligofrenopedagogika 

Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym 

Szkolenie z zakresu pomocy społecznej 

Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów ASD (autyzm dziecięcy HSA, zespół 

Aspergera) 

Oferta studiów podyplomowych – około 40 form, w tym nowo utworzone w 2017 roku: 

nauczanie języka angielskiego w nowej 8-letniej szkole podstawowej”. 

logopedia 

neurologopedia. 

tradycje kulturowe regionu 
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2.5 LICZBA STUDENTÓW i DOKTORANTÓW WEDŁUG SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA 

 

Informacje zawarte w Tabeli 1 uwzględniają liczbę studentów studiów pierwszego, drugiego  stopnia 

(łącznie z cudzoziemcami) na poszczególnych Wydziałach w 2017 r. 

Tabela 1.Studenci 

Forma studiów 

Wydziały 

2016 2017 Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 

Pedagogiczny 

 

Sztuki 

Studia stacjonarne 1483 842 1092 298 3731 3715 

Studia 

niestacjonarne 

386 179 259 0 827 824 

Ogółem 1869 1021 1351 298 4558 4539 

 

Tabela 2.  Doktoranci 

 

Forma studiów 

Wydziały 
30.11. 

2016 

30.11. 

2017 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 

Studia stacjonarne 155 44 193 199 

Studia 

niestacjonarne 

0 0 0 0 

Ogółem 155 44 193 199 

 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych     454 – 2014    

423 -  2015   

335 -  2016 

287 -  2017 
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2.6 ABSOLWENCI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 

 

Tabela 3. 

Ogółem w latach 1973 – 2017 mury Uczelni opuściło 60 725 absolwentów. 

2.7 LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

W roku akademickim  2016/17 zrealizowano ogółem: 137 542 godzin, w tym:  

− pracownicy (w pełnym bądź niepełnym zatrudnieniu - etat): 96 482 godzin 

− w ramach godzin ponadwymiarowych (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):  

26 498 godzin 

− w ramach umowy zlecenie (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych): 14 562 godzin 

 

Tabela 4. 

Liczba godzin dydaktycznych w ramach umów cywilno-prawnych oraz godzin 

ponadwymiarowych  

  

Rok akademicki  

Godziny dydaktyczne 

  

2016/2017 

Realizacja 

  

2016/2017 

PLAN 

Godziny ponadwymiarowe 26498 27836 

Umowy cywilno-prawne 14562 15525 

Ogółem 41060 43361 

 

2.8 WYNIKI REKRUTACJI 

 

Wyniki rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 w porównaniu z rokiem 2016/2017 

 

Forma studiów 

Wydziały 

15/16 16/17 Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 

Pedagogiczny 

 

Sztuki 

Studia stacjonarne 538 120 545 89 1192 1292 

Studia niestacjonarne 
152 26 150 - 315 328 

Ogółem 690 146 695 89 1507 1620 
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Tabela 5. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów I, II i III stopnia  w porównaniu z ilością 

kandydatów  kształtowała się następująco: 

 

 

 

 

 

 

Tabela  6.  Liczba kandydatów przyjętych na I rok studiów  I, II, i III stopnia na poszczególnych 

wydziałach kształtowała się następująco: 

 

 

 

 

 

 

Forma studiów ROK 2017/2018 ROK 2016/2017 

Kandydaci Przyjęci Kandydaci Przyjęci 

Studia stacjonarne 2412 1832 2227 1699 

Studia niestacjonarne 440 379 398 353 

Ogółem 2852 2211 2625 2052 
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forma  

studiów 

      Wydziały 

2017/2018  2016/2017 
Filologiczno-

Historyczny 

Matematyczno-

Przyrodniczy 
Pedagogiczny Sztuki 

Studia stacjonarne 

Kandydaci  1083 642 552 135  2412 2232 

Przyjęci  

w tym: 

809 
468 425 130 

1832 1704 

-  I0 
462 

435 289 85 
1271 1245 

-  II0 239 
20 136 45 

440 422 

-  5–let. mgr 
71 

0 0 0 
71 0 

-  III0 37 
13 0 0 

50 37 

Studia niestacjonarne 

Kandydaci  228 83 129 0 440 398 

Przyjęci  

w tym: 
197 68 114 0 

379 353 

-  I0 
112 

68 58 0 
238 257 

-  II0 60 0 56 0 116 96 

-  5–let. mgr 
25 0 0 0 25 0 

-  III0 0 0 0 0 0 0 

Ogółem 

Kandydaci  1311 725 681 135 2852 2630 

Przyjęci  

w tym: 

1006 
536 539 130 

2211 2057 

-  I0 
574 

503 347 85 
1509 1502 

-  II0 299 20 192 45 556 518 

-  5–let. mgr 
96 0 0 0 96 0 

-  III0 37 13 0 0 50 37 
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2.9  FUNKCJONOWANIE UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

KSZTAŁCENIA 

Sprawozdanie z działalności Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 przyjęte Uchwałą Senatu nr 

125/2017 w dniu 27 września 2017r. 

 

W roku akademickim 2016/2017 realizowano działania mające na celu poprawę jakości kształcenia i 

ewaluację Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).  

USZJK wspierał działania jednostek w przygotowaniu programów kształcenia dostosowanych do 

odpowiednich profili zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Wspierano działania związane z dostosowaniem efektów kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji 

(PRK).  

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono badania ankietowe zajęć dydaktycznych (po semestrze 

zimowym i letnim). Wyniki tych badań zostały poddane analizie. Informacje o nich umieszczono na 

stronach jednostek i USZJK. W przypadkach szczególnych wdrożono działania naprawcze. Podjęto wiele 

inicjatyw mających na celu podniesienie jakości kształcenia, są to:  

szkolenia dla pracowników (dotyczące: tutoringu, e-learningu, podwójnego dyplomowania, 

weryfikowania i wdrażania programów kształcenia zgodnie z KRK i PRK  

szkolenia dla kadry dydaktycznej w ramach projektu NCBiR (WMP) w zakresie:  

- warsztatu umiejętności dydaktycznych i trenerskich z umiejętnościami psychologicznymi  

- podnoszenia kompetencji z zakresu zarządzania informacją  

- szkolenia MS Excel  

- analiza statystyczna z wykorzystaniem MS Excel, STATISTICA  

- wizualizacja i prezentacja danych  

rozszerzenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi na wydziałach. Przygotowano (UZAE) ankietę 

dla Interesariuszy zewnętrznych, która będzie analizowana na koniec roku kalendarzowego 2017  

prowadzenie przedmiotu „Metody uczenia się i studiowania” monitorowanie i pierwsze doświadczenia  

podjęto też działania dotyczące takich spraw jak:  

uczulenie kadry akademickiej na problem ściągania i kopiowania prac studenckich  

udostępniono ksero w księgarni w budynku ul. Waszyngtona 4/8  

wprowadzono w instytutach lub zmodyfikowano zakładki – „Ogłoszenia dla studentów”  

unowocześniono i dostosowano bazę dydaktyczną do potrzeb nowych i aktualnie prowadzonych 

kierunków np.: Pracownia Chemii Analitycznej, Kosmetologii,  
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poszerzenie oferty PSW np.: w SWFiS o dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, aerobik, ćwiczenia 

siłowe  

1200 studentów podpisało umowy egzaminacyjne i przystąpiło do egzaminów TOEIC i WIDAF. 

Inicjatywa ma na celu umożliwienie studentom zweryfikowanie stopnia znajomości języka angielskiego 

i niemieckiego. Inicjatywa podjęta przez SNJO.  

oferta nowych kierunków m.in.: pielęgniarstwo, prawo, inżynieria multimediów  

dalsze prace związane z dostępnością sieci Wi-Fi we wszystkich budynkach AJD  

stwarzanie studentom możliwości publikowania w czasopismach naukowych, włączenie do organizacji 

konferencji naukowych, przygotowanie pod opieką pracowników wystąpień na konferencjach  

rozwój studenckiej aktywności w kołach naukowych i towarzystwach naukowych  

podjęto dodatkowe starania o zwiększenie mobilności studentów AJD w ramach programu ERASMUS+  

jest wciąż aktualna sprawa miejsc parkingowych dla studentów, wciąż analizujemy ten problem ale 

uczelnia obecnie nie dysponuje dodatkowymi terenami  

sukcesywnie doposaża się sale dydaktyczne w rzutniki multimedialne i inne sprzęty w miarę 

możliwości finansowych uczelni  

ponownie pojawił się problem niskiej frekwencji studentów z zakresie korzystania z zasobów Biblioteki  

W roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono hospitacje według nowego wzoru arkusza, 

uwzględniając znaczenie tej formy ewaluacji jako istotnego sposobu podnoszenia jakości kształcenia, 

branego pod uwagę w ocenie pracownika.  

Jakość kształcenia w jednostkach Akademii oraz funkcjonowanie w nich USZJK zostały ocenione w 

roku akademickim 2016/2017 podczas wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Wizytacja odbyła się na kierunku malarstwo na prośbę Wydziału Sztuki – czekamy na ocenę.  

O ocenę poproszono też na kierunku grafika -  czekamy na termin oceny. 

Dokonano przeglądu funkcjonowania USZJK i na zakończenie roku akademickiego 2016/2017 

wprowadzono zarządzenie dotyczące przechowywania dokumentacji związanej z weryfikacją efektów 

kształcenia. 

Wyniki ankiet są dostępne na stronie USZJK. Jednostki Uczelni poproszone zostały o szczegółowe 

odniesienie się do uwag i zastrzeżeń.  

Kontynuowano prace nad opracowaniem i wprowadzeniem badania ankietowego dla pracowników 

naukowo-dydaktycznych. Przygotowano i przeanalizowano ankietę dla pracowników administracji.  

Wydziałowe i kierunkowe zespoły złożyły sprawozdania z działalności.  

Przypomina się, że od roku akademickiego 2016/2017 USZJK ma następującą strukturę:  

- Rada ds. Jakości Kształcenia  

- Uczelniany Zespół ds. Ankietyzacji i Ewaluacji  

- Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia  

- Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia  

Opracowano plan działań na rok 2017/2018. Plan działań zostanie opublikowany 1 października 

2017 na stronie USZJK. 
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2.10  NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA 

  

1.TUTORING 

2017 rok stanowił intensywny czas wdrażania tutoringu jako nowoczesnej  metody nauczania w 

przestrzeni dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie. Po zakończeniu szkoleń i 

uzyskaniu certyfikatu tutora  wystawionego przez Instytut Tutoringu Szkolnego Towarzystwa Edukacji  

Otwartej z Wrocławia, w semestrze letnim do realizacji tutoriali w  ramach PSW-OT (przedmiotu 

swobodnego wyboru – ogólnouczelnianego z  tutoringiem) przystąpiło 26 tutorów (23, którzy przeszli 

szkolenie oraz 3 posiadających już certyfikaty tutorskie). Tutorzy ci mogli prowadzić  tutoriale  

w wymiarze 15 godzin. Ostatecznie uruchomiono 23 PSW-OT. Z  kolei w semestrze zimowym 

2017/2018 (z uwagi na mniejszą liczbę godzin  PSW przewidzianej w siatce godzin studentów) 

uruchomiło się 8 PSW-OT.  Dodatkowo prowadzono w ramach uruchomionego na Wydziale 

Pedagogicznym  kierunku Psychoprofilaktyka, obligatoryjny przedmiot Tutoring rozwojowy. Ogółem w 

semestrze letnim 2016/2017 i zimowym 2017/2018 z tutoringu  skorzystało 272 studentów. Warto 

zauważyć, że w okresie tym tutorzy  mogli skorzystać z 37 godzin dodatkowych szkoleń doskonalących 

ich  kompetencje tutorskie oraz grupowych superwizji. Prowadzone działania są  koordynowane przez 

Pełnomocnika Rektora ds. Tutoringu dr Adriannę  Sarnat-Ciastko. 

 

2. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

Centrum Kształcenia na Odległość działa w Akademii im. Jana  Długosza od października 2016 roku. 

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem działalności Centrum.  

W 2017 roku przeprowadzone zostały dwa szkolenia certyfikujące pt. „e-Learning w szkole wyższej”, 

w których wzięło udział kolejnych 50 wykładowców. Udział w szkoleniach zakończył się otrzymaniem 

certyfikatów przez 40 wykładowców, co umożliwia im prowadzenie zajęć w formie e-learningu. Oprócz 

szkoleń pełnych zostały przeprowadzone warsztaty moodlowe dotyczące pojedynczych zagadnień 

związanych z prowadzeniem zajęć w formie e-learningu  o następującej tematyce: 

 warsztat moodlowy 1:  e-Konsultacje 

 warsztat moodlowy 2:  H5P – narzędzie do tworzenia interaktywnych treści dla  

studentów 

 warsztat moodlowy 3:  Testy/quizy – szkolenie dla zaawansowanych 

 warsztat moodlowy 4: PowerPoint i co dalej? – różne sposoby umieszczania  

prezentacji PowerPoint w kursie na platformie e-learningowej moodle; 

 warsztat moodllowy 5:  Kwestionariusz – narzędzie do ankietowania i diagnozy 

W efekcie wyżej wymienionych szkoleń, w semestrze w 2017 roku następujące przedmioty były 

realizowane w formie kursów e-learningowych (w pełnym lub częściowym wymiarze) na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych, I, II stopnia lub na studiach podyplomowych: 

Wydział Pedagogiczny: 

- Technologia informacyjna z edukacją medialną 

- Wczesne wspomaganie rozwoju 

- Prawa człowieka 

- Technologia informacyjna 
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- Historia wychowania 

- Pedagogika społeczna 

- Metody badań pedagogicznych z elementami statystyki 

- Seminarium dyplomowe 

 

Wydział Filologiczno-Historyczny: 

- Adaptacje teatralne dzieł literackich 

- PNJA - gramatyka praktyczna (I rok) 

- PNJA - gramatyka praktyczna (III rok) 

- PNJA - Sprawności zintegrowane 

- PNJN - Sprawności zintegrowane 

- Specjalistyczny język turystyki i rekreacji II rok 1 stopnia 2017/2018 

- Tłumaczenia konsekutywne 

- Tłumaczenia ustne 

- Wstęp do literaturoznawstwa  

 

W 2017 roku udostępniony został również kurs w formie e-learningu z zakresu ochrony danych 

osobowych, a Centrum Kształcenia na Odległość odpowiedzialne było za umożliwienie wykładowcom 

zatrudnianym w Akademii im. Jana Długosza odbycie tego szkolenie, co w praktyce oznaczało 

utworzenie kont na platformie e-learningowej dla nowo zatrudnianych nauczycieli oraz poinstruowanie 

każdego z nich o krokach, jakie należy podjąć, aby uczestniczyć w w/w kursie (instrukcja została 

przesłana do każdej osoby drogą mailową), w efekcie czego przeszkolonych zostało 216 osób. Centrum 

przez cały rok akademicki prowadziło konsultacje dla wykładowców, w których regularnie 

uczestniczyli wykładowcy przygotowujący się do prowadzenia zajęć w formie e-learningu oraz 

wykładowcy już prowadzący takie zajęcia.  

Na bieżąco aktualizowano treści na platformie e-learningowej AJD oraz opracowano materiały 

instruktażowe (dostępne na platformie).  
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                                   3. SPRAWY STUDENCKIE I DOKTORANCKIE 

 

 

3.1 DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNO- BYTOWA 

 

1) Systemem stypendialnym objętych jest  1 159 studentów: 

- stypendia socjalne –   853 studentów 

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych –  88 studentów 

- stypendia rektora dla najlepszych studentów –   368 studentów 

- zapomogi –  26 studentów 

2) Systemem stypendialnym objętych jest  45 doktorantów: 

- stypendia socjalne –  18 doktorantów  

- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych –  6 doktorantów  

- stypendia dla najlepszych doktorantów –   26 doktorantów  

- zapomogi –   1 doktorant 

3.2 PRAKTYKI PROGRAMOWE STUDENTÓW 

Rodzaje i formy praktyk studenckich 

Zgodnie z obowiązującymi planami studiów w roku 2017 równolegle ze studiami realizowane były 

praktyki studenckie. Rodzaje i formy praktyk były ściśle skorelowane z treściami i specyfiką 

poszczególnych kierunków studiów. 

Rodzaje praktyk realizowanych przez studentów AJD:  

 psychologiczno-pedagogiczne, 

 przedmiotowe (związane z nauczaniem przedmiotów kierunkowych), 

 zawodowe (dla kierunków niepedagogicznych) 

 

Praktyki studenckie organizowane były w formie: 

 praktyk śródrocznych, 

 praktyk ciągłych, 

 praktyk nieobjętych planem studiów, 

 praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych. 

  

Duża różnorodność form praktyk oraz mnogość studentów odbywających praktyki wymagała bogatej 

bazy placówek oświatowo-wychowawczych i instytucji pozaoświatowych, prawidłowej organizacji 

praktyk oraz właściwego klimatu współpracy z instytucjami, w których odbywały się praktyki. 
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 Praktyki śródroczne 

Praktyki te organizowane były w ramach metodyki przedmiotu kierunkowego, dydaktyki lub w 

ramach oddzielnego przedmiotu występującego w planach studiów pod nazwą „praktyka śródroczna”. 

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu praktyk  pedagogicznych śródrocznych,  doboru  

placówek  w  których  organizowane były te praktyki, dokonywali Dyrektorzy Instytutów (kierownicy 

zakładów), odpowiedzialni za realizację przedmiotu metodyka (dydaktyka). Przy doborze placówek 

uwzględniano odpowiednią obsadę kadrową, należytą bazę materialną, wyniki nauczania i wychowania 

oraz atmosferę panującą w placówce. Studenci odbywali praktyki w grupach od 10-15 studentów. 

Praktyki pedagogiczne śródroczne odbyte w roku 2017: 

Tabela 7. 

 

 

Okres 

praktyk 

Liczba grup studenckich 

odbywających praktyki 

Liczba nauczycieli -

opiekunów praktyk 

(liczba umów o dzieło) 

Liczba placówek 

(liczba umów 

organizacyjnych) 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjona

rne 

studia 

stacjonarne 

studia 

niestacjonar

ne 

studia 

stacjonar

ne 

studia 

niestacjonar

ne 

01.03.2017- 

22.06.2017 
21 0 20 0 9 0 

03.10.2017- 

31.01.2018 
15 0 12 0 5 0 

Razem: 36 0 32 0 14 0 

 

 

 

 

 Praktyki ciągłe  

Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego studentów. 

Studenci studiów stacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w terminach ustalonych przez Władze 

Uczelni. Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki w terminach indywidualnych w ciągu 

całego roku akademickiego. 

Praktyki ciągłe odbywało: 

‒ 2474 studentów studiów stacjonarnych  

‒   397 studentów studiów niestacjonarnych  
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Wymiar praktyk jakie odbywali studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 

Tabela8. 

Wymiar praktyki 1 tyg. 
2 

tyg. 
3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Razem 

Liczba studentów studiów stacjonarnych 395 664 405 925 12 73 2474 

Liczba  studentów studiów 

niestacjonarnych 
91 162 19 106 0 19 397 

 

Ze względu na znaczną różnorodność placówek praktyk, dużą liczbę studentów odbywających praktyki 

oraz ograniczoną bazę dla praktyk na terenie Częstochowy, część studentów studiów stacjonarnych 

odbywała praktyki ciągłe poza Częstochową (w miejscu stałego zamieszkania).  

W Częstochowie praktykę odbywało 1349 studentów, poza Częstochową - 1125 studentów. Ogólna 

liczba miejsc praktyk dla studentów studiów stacjonarnych wyniosła 1483.  

Studenci studiów niestacjonarnych odbywali praktyki ciągłe w miejscu stałego zamieszkania  w 341 

placówkach.  W Częstochowie praktykę odbywało 124 studentów, poza Częstochową -  273 studentów. 

Opiekę nad studentami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało: 

 105 nauczycieli akademickich na studiach stacjonarnych 

 27 nauczycieli akademickich na studiach niestacjonarnych. 

 

Organizacja praktyk ciągłych w roku 2017 

Tabela 9. 

Praktyki ciągłe Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studentów odbywających praktyki  2474 397 

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych umów 

organizacyjnych 
1483 341 

Liczba nauczycieli akademickich – 

opiekunów dydaktycznych praktyk 
105 27 

 

Praktyki ciągłe dla słuchaczy studiów podyplomowych 

Praktyki ciągłe mają charakter krótkiego stażu zawodowego słuchaczy. 

Słuchacze  studiów podyplomowych odbywali praktyki ciągłe w terminach ustalonych przez Władze 

Uczelni 

Praktyki ciągłe odbywało: 

 31 słuchaczy studiów podyplomowych w 21 placówkach oświatowych  
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Wymiar praktyk jakie odbywali słuchaczy studiów podyplomowych 

Tabela 10. 

Wymiar praktyki 
1 

tyg. 
2tyg. 

3 

tyg. 

4 

tyg. 

5 

tyg. 
6 tyg. Razem 

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych 12 13 6 0 0 0 31 

 

Ogólna liczba miejsc praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych wyniosła 21. 

11 słuchaczy odbywało praktyki na terenie Częstochowy, a 20 słuchaczy odbywało praktyki poza 

Częstochową. Opiekę nad słuchaczami odbywającymi praktyki ciągłe sprawowało 2 nauczycieli 

akademickich. 

  

Praktyki ciągłe nieobjęte planem studiów 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz słuchacze studiów podyplomowych mają 

możliwość odbywania dodatkowych  praktyk, nie wynikających z programów studiów.  

Tabela 11. 

Praktyki ciągłe 
Studia stacjonarne, 

niestacjonarne i podyplomowe 

Liczba studentów odbywających praktyki 1 

Liczba placówek praktyk - liczba zawartych umów 

organizacyjnych 
1 

 

3.3 DZIAŁALNOŚĆ BIURA KARIER 

 

Biuro Karier jest jednostką uczelni, której głównym celem jest pomoc studentom i absolwentom w 

aktywnym wejściu na rynek pracy, rozwoju zawodowym oraz zaplanowaniu ścieżki kariery. Oferta 

Biura Karier jest skierowana do studentów, absolwentów i pracodawców. 

Działalność Biura Karier w roku akademickim 2016/2017 skupiała się wokół następujących obszarów: 

1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów 

W roku akademickim 2016/2017 zostało przeprowadzone jedno badanie karier zawodowych 

absolwentów rocznika 2015 po roku od ukończenia studiów zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr R-

0161/28/2015.  

Po raz kolejny zostały opublikowane  przez MNiSW raporty „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (ELA)   

w oparcie o dane absolwentów pozyskane z ZUS. Raporty dotyczyły rocznika 2014 po 2 latach od 

ukończenia studiów oraz rocznika 2015 po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier przygotowało 

zbiorcze raporty dla władz rektorskich i dziekańskich. 

 

2. Szkolenia 

W roku akademickim 2016/2017 studenci mieli możliwość skorzystania z oferty 15 szkoleń: 
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1. Indywidualny Plan Kariery 

2. Nowoczesne CV  

3. Autoprezentacja szansą na wymarzoną pracę 

4. Bądź asertywny 

5. Pułapki rozmowy kwalifikacyjnej  

6. Odkryj swoją osobowość zawodową 

7. Absolwent na rynku pracy - od poszukiwania do zatrudnienia  

8. Kurs kreatywnego myślenia i działania 

9. Zagadnienia edukacji medialnej 

10. Interwencje kryzysowe 

11. Kurs tworzenia udanej prezentacji multimedialnej  

12. Zasady komunikacji w ujęciu analizy transakcyjnej 

13. Role grupowe w procesie rozwoju grupy 

14. Podstawowe założenia edytorstwa 

15. Podstawy języka migowego 

Ze wszystkich ofert skorzystało 61 osób. 

Ich celem było nie tylko podnieść kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów ale również 

umożliwić im łatwe poruszanie się po rynku pracy. Każde szkolenie kończyło się uzyskaniem 

zaświadczenia o uczestnictwie w w/w szkoleniu. 

Poza stałą ofertą 15 szkoleń, Biuro Karier zorganizowało następujące warsztaty/szkolenia: 

„Rekrutacja pracowników – co warto wiedzieć?”, „Autoprezentacja i mowa ciała”, Warsztaty 

rekrutacyjne  „Green School” (zatrudnienie lektorów). Biuro Karier na bieżąco podawało studentom 

informacje na temat szkoleń, konkursów, projektów, warsztatów organizowanych przez inne ośrodki. 

 

3. Doradztwo zawodowe i psychologiczne 

Do dyspozycji studentów i absolwentów był dostępny doradca zawodowy – pracownik Zakładu 

Doradztwa Zawodowego dr Wioletta Duda. Do dyspozycji studentów był również uruchomiony dyżur 

psychologa. Pomoc psychologiczną dla studentów świadczyła dr Elżbieta Kornacka - Skwara – 

pracownik Zespołu Badawczego Psychologii Stosowanej Wydziału Filologiczno-Historycznego. 

Student w Biurze Karier otrzyma pomoc jak napisać atrakcyjne CV, list motywacyjny, jak przygotować 

się do rozmowy z pracodawcą, lub jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

 

4. Pozyskiwanie ofert pracy, praktyk, staży i organizacja stoisk rekrutacyjnych pracodawców 

Biuro Karier na bieżąco podawało do wiadomości studentów i absolwentów pozyskane aktualne oferty 

pracy, praktyk i staży. W roku akademickim 2016/2017 dysponowaliśmy około 231 ofertami. Na 

bieżąco monitorowano oferty pracy na portalach oraz w bazach danych z ofertami. 

Biuro Karier bezpłatnie zamieszczało w bazie oferty pracy, praktyk, staży, rozpowszechniło informacje 

o zasadach i planach rekrutacyjnych firm, oferowało pomoc w znalezieniu pracowników, stażystów i 

praktykantów spośród naszych studentów i absolwentów.  

W celu przybliżenia rynku pracy były organizowane stoiska rekrutacyjne firm: Control Rework Service 

Polska Sp. z o.o., ZF TRW, Wolontariat Studencki „Projektor”, Contact Center One, Pricewaterhouse 

Coopers Service Delivery Center Poland Sp. z o.o., które prezentowały oferty pracy oraz zaznajamiały 

studentów z możliwościami podjęcia pracy.  

 

5. Współpraca 

Biuro Karier współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Powiatowymi Urzędami 

Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy w Częstochowie, agencjami pośrednictwa pracy, firmami 

oferującymi pracę stałą, tymczasową oraz praktyki i staże, magazynem SEMESTR, serwisem Kariera w 

Finansach oraz pracuj.pl, portalem „Pracuj z pasją”, 

Została również zorganizowana II edycja „Akademii x-kom”, która oferowała po ukończeniu 

intensywnego szkolenia ofertę pracy. 

5 kwietnia 2017 r. reprezentowaliśmy naszą uczelnię na kongresie Akademickich Biur Karier w 

Warszawie. 

 

6. Targi Pracy i Dni Kariery 
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W roku akademickim 2016/2017 w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016 zostało 

przeprowadzenie szkolenie pt. „Rekrutacja pracowników – co warto wiedzieć?”. 

 

22 marca 2017 r. zostały zorganizowane Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Udział wzięło 20 

wystawców, którzy przygotowali oferty pracy krajowej (stałej i tymczasowej) i zagranicznej, oferty 

praktyk jak również oferty staży, w tym oferty płatnych staży zagranicznych, oferty szkoleń, kursów. W 

czasie Targów można było porozmawiać bezpośrednio z pracodawcą, złożyć swoją aplikację, zapoznać 

się z wymaganiami kwalifikacyjnymi na poszczególne stanowiska pracy,  skorzystać z usług z zakresu 

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Tragi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem 

wśród studentów. 

 

3.4  DZIAŁALNOŚĆ UCZELNIANEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

 

Działalność Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Akademii im. Jana Długosza   w Częstochowie 

w 2017 r. obejmowała: 

● Wybór nowego prezydium URSS 

● Współpracę z Biurem Promocji w organizacji Dnia Otwartego AJD; 

● Współpracę z SWFiS w organizacji wydarzenia Juwenalia na sportowo; 

● Organizację Balu Karnawałowego; 

● Organizację Balu Prima Aprilis; 

● Organizację Balu Juwenaliowego; 

● Organizację kabaretonu w ramach Juwenaliów z udziałem Kabaretu pod Wyrwigroszem; 

● Udział w Inauguracji roku akademickiego 2017/2018; 

● Nawiązanie współpracy z firmą PZU w ramach ubezpieczeń studentów; 

● Organizację szkolenia z zakresu praw i obowiązków studentów;  

● Promocję w mediach lokalnych; 

● Udział w przydzielaniu pomocy materialnej w ramach Komisji Stypendialnych; 

● Organizację Balu Otrzęsinowego; 

● Organizację Balu Andrzejkowego; 

● Organizację udziału studentów w Legii Akademickiej; 

● Współpracę z kołami naukowymi Uczelni; 

● Współprace z Radą Mieszkańców DS Skrzat; 

● Prowadzenie strony internetowej Samorządu ; 

● Promowanie Uczelni w szkołach średnich w województwie śląskim, świętokrzyskim, opolskim 

i łódzkim;  

● Promowanie i udział w akcjach charytatywnych i dobroczynnych m.in. oddawania krwi i 

przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego; 

● Podjęcie współpracy z Radą Samorządu  Politechniki Częstochowskiej w związku ze wspólną 

organizacją Juwenaliów 2018;  

3.5 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU DOKTORANTÓW  

 

 W roku 2017 prace Rady Samorządu Doktorantów AJD skupiały się wokół bieżących spraw 

związanych z organizacją studiów doktoranckich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Szczególnie należy zaznaczyć na kwestie omawiane podczas Zgromadzeń Ogólnych doktorantów 

prowadzących badania naukowe na naszej uczelni. 
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26 kwietnia 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie podczas którego przyjęto propozycję zmian w kryteriach stypendium doktoranckiego 

oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych dla doktorantów WFH i WMP. 

4 lipca 2017 r. miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Doktorantów Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie w trakcie którego przyjęto zmiany w Regulaminie ustalania wysokości przyznawania i 

wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie oraz zatwierdzono raport Komisji Rewizyjnej samorządu doktorantów naszej uczelni. 

Ponadto Rada Samorządu Doktorantów AJD aktywnie wspierała organizowane przez doktorantów 

konferencje naukowe. Przede wszystkim warto wymienić VI Międzynarodowe Forum Doktorantów 

Historyk-Fakt-Metoda, które zostało zorganizowane w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. W konferencji tej 

wzięli udział doktoranci z wielu ośrodków akademickich z Polski oraz Ukrainy. Doktoranci AJD 

zorganizowali też inne konferencje naukowe z pośród których należy wskazać przede wszystkim na V 

Ogólnopolską Konferencję Naukową -„Polityka, współpraca, przyjaźń, rywalizacja, wrogość, 

wojna. Relacje między ludźmi, narodami i państwami na przestrzeni dziejów”. Wydarzenie to 

miało miejsce w dniu 15 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD. Z kolei w 

dniu 26 maja 2017 r. doktoranci prowadzący badania naukowe w dyscyplinie literaturoznawstwo 

zorganizowali I Ogólnopolską Konferencje Naukową - Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej 

literatury. Anomalie, parodie i znaki. In memoriam Lucinae Rożek. Rada Samorządu Doktorantów 

wspierała też inne naukowe i organizacyjne przedsięwzięcia młodych badaczy AJD m.in. opiekę nad 

studentami z Ukrainy przebywającymi na wymianie akademickiej w murach w Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. 

Przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów w Akademii  im. Jana Długosza w Częstochowie brali 

również aktywny udział w pracach wewnątrzuczelnianych organów i komisji. Chodzi przede wszystkim 

o Senat AJD, Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego, Radę Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego, rady instytutów zaangażowanych w prowadzenie studiów doktoranckich oraz 

poszczególne komisje funkcjonujące na AJD. 

3.6 DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI W OBSZARZE 

NAUKI I SZTUKI 

 

Sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki  za 

okres od 01.09.2017 do 31.03.2018. 

W sprawozdawanym okresie Centrum podjęło działania mające na celu utworzenie spółki celowej dla 

prowadzenia przez uczelnię komercjalizacji pośredniej. Na utworzenie spółki celowej uczelnia 

przeznaczyła 100000 zł  na objęcie w niej 100% udziałów.  

2. Realizacja założonych planowanych działań  

- działanie: Organizacja siedziby Centrum – Centrum działa w opisanym powyżej składzie i 

lokalizacjach, jednak proces jego docelowej organizacji nie został jeszcze zakończony 

- działanie: Realizacja bieżących zadań projektu „Inkubator Innowacyjności +” – zadania realizowanego 

projektu przebiegają zgodnie przyjętym harmonogramem, sprawozdania z ich realizacji są składne 

terminowo do lidera konsorcjum tj. Politechniki Łódzkiej.  
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- działanie: Realizacja bieżących zgłoszeń patentowych - przeprowadzono trzy nabory wniosków do 

wsparcia zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych w ramach projektu pt. 

„Inkubator Innowacyjności+”. Ocenione merytorycznie wnioski przez Radę Inwestycyjną projektu 

otrzymały dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej i przygotowanie dokumentacji 

patentowej i są realizowane za pośrednictwem rzeczników patentowych na podstawie podpisanych 

umów. Szczegółowy wykaz znajduje się w składanych sprawozdaniach projektowych. 

- działanie: Opracowywanie regulaminu komercjalizacji – została podpisana umowa z kancelarią 

Przybycień i Mioduszewski w Krakowie, obejmująca opracowanie regulaminu komercjalizacji i 

wzorów dokumentacji niezbędnej do zadań komercjalizacji na akademii. Realizacja prac w drugim 

kwartale 2018. 

- działanie: Opracowywanie umowy powołania spółki celowej dla komercjalizacji pośredniej niezbędnej 

do realizacji zadań projektu „Inkubator Innowacyjności+” –    przy współpracy z p. mecenas Aleksandrą 

Rybak, która świadczy usługi prawne na rzecz akademii od stycznia 2018, została opracowana umowa 

powołania spółki celowej pod nazwą „JDU Innovations” sp. z o.o. Termin rejestracji u notariusza 

uzgodniono na pierwszą połowę kwietnia 2018. Został również uzgodniony skład i  przygotowane 

dokumenty niezbędne do powołania Rady Nadzorczej spółki. 

- działanie: Organizacja pierwszego KIS Technology Open Day w AJD - 21 listopada 2017 roku na 

Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym odbyło się pierwsze spotkanie (KIS) Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje Techonlogy Open Day (zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza, 

zrównoważona energetyka). Spotkanie zaowocowało nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami 

biznesowymi, z którymi aktualnie są przygotowywane umowy na realizację badań. 

- działanie: Uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł komercjalizacji posiadanych przez Akademię 

zasobów – na dzień składania sprawozdania została zrealizowana w miesiącach luty-marzec 2018 jedna 

umowa na komercjalizację wiedzy, w postaci konsultacji naukowej eksperta z zakresu matematyki 

wyższej, świadczona przez pracownika Instytutu Matematyki i Informatyki AJD na rzecz pracownika 

Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej na kwotę 1560 zł. Usługi będą kontynuowane w 

kolejnych miesiącach.  

3. Współpraca z innymi podmiotami 

W sprawozdawanym okresie w celu nawiązywania współpracy z innymi podmiotami Centrum 

współorganizowało dwa duże wydarzenia: 

- KIS Technology Open Day w AJD - 21 listopada 2017 

- Seminarium regionalne pt. „Patent na sukces" organizowane przez Akademię im. Jana Długosza w 

Częstochowie we współpracy z Urzędem Patentowym RP. 

Pracownicy Centrum uczestniczyli w szeregu krajowych i zagranicznych targów i wydarzeń w ramach 

zaplanowanych działań projektu „Inkubator Innowacyjności+”, których szczegółowy wykaz znajduje 

się w składanych sprawozdaniach projektowych.  

Ponadto pracownicy uczestniczyli w  Konferencji PACTT w Krakowie w dniach 13.11.2017 - 

15.11.2017, której gospodarzem było Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie oraz konferencji „Nauka – Innowacje – Biznes” w Akademii 

Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Rozwijanie współpracy z lokalnymi partnerami biznesu opierało się również na uczestnictwie w 

comiesięcznych spotkaniach „Śniadania z przedsiębiorcami” organizowanych przez Agencję Rozwoju 

Regionalnego w Częstochowie. 
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3.7 DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

 

1.1 Zadania realizowane przez ACKU 
 

aktualizowanie, opracowanie oraz promocja oferty studiów podyplomowych  

oraz kursów językowych,  

rekrutacja słuchaczy na studia podyplomowe oraz kursy płatne i bezpłatne,   

uruchomienie kursów językowych; potwierdza się, że  nasza propozycja została zauważona na 

częstochowskim rynku językowym i spodobała się zarówno osobom związanym z AJD, jak i tym z 

zewnętrz – w kursach i PSW uczestniczy w bieżącym roku akademickim 520 osób,  

uruchomienie i obsługa administracyjna studiów podyplomowych na kierunkach: logopedia, 

bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, doradztwo zawodowe, zarządzanie placówką oświatową, 

zamówienia publiczne w teorii i praktyce, nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej,   

aktywizacja obcokrajowców studiujących na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie poprzez 

udział w kursach j. polskiego dla studentów w promocyjnej cenie,  

współpraca ze Szkołą Języków Obcych Glossa, reprezentowaną przez Pana Tomasza Stempka. Dzięki 

niej mogliśmy zaproponować serię bezpłatnych szkoleń z zakresu nauczania języka polskiego jako 

obcego,  

współpraca z Międzyregionalną Akademią Zarządzania Personelem w Kijowie,  

ACKU jako akredytowane Centrum Egzaminacyjnym Pearson Language Assessments 

prowadzi zapisy na egzaminy języka angielskiego PTE GENERAL  

dla osób dorosłych oraz PTE YOUNG LEARNERS dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat,  

współpraca z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie. Opracowanie wspólnej 

oferty studiów podyplomowych,  

rozpoczęcie współpracy z Ningbo City College of Vocational Technology w Chinach, przygotowanie 

oferty szkoły letniej dla studentów z Chin, propozycja dwóch kursów: 

Kurs gry na wybranym instrumencie muzycznym (fortepian, saksofon, klarnet),  

Kurs ,,Business, Culture and English”.  

współpraca z Zespołem Szkół Muzycznych im. M.J. Żebrowskiego w Częstochowie, rekrutacja 

potencjalnych trenerów gry na klarnecie i saksofonie.  

ACKU partycypuje w projekcie na którego realizację Akademia im. Jana Długosza  

w Częstochowie otrzymała 6 478 787,67 złotych. Projekt zatytułowany „Zintegrowany Program 

Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" jest finansowany w ramach konkursu pn. 

„Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I"  

nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe 

dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt przewiduje 

realizację programu rozwojowego dla uczelni. 

Cel projektu dotyczy podniesienia kompetencji studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian 

http://sod.bip.czestochowa.pl/
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organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

pracowników dydaktycznych, zarządczych i administracyjnych uczelni poprzez realizację 

kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania.  

Wsparcie obejmuje: 

● ponad 700 studentów, którzy uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje informatyczne, 

pracy w grupie, językowe,  

● 130 osób z kadry dydaktycznej, którzy rozwiną kompetencje dydaktyczne i specjalistyczne językowe,  

● ok. 70 osób z kadry zarządczej i administracyjnej, którzy rozwiną kompetencje w zakresie zarządzania 

uczelnią, TIK oraz branżowe językowe. 
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4. KADRA 

 

 

4.1 STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

 

Tabela 12. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy  w przeliczeniu na 

pełne etaty na dzień 31.12.2017r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

          Liczba pracowników   

                W TYM: PEŁNO- 

        OGÓŁEM     ZATRUDNIONYCH 

LP STANOWISKO etaty osoby etaty Osoby etaty etaty 

    2016 2016 2017 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Profesor zwyczajny 24,00 24 23,00 23 24 23 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny  5,25 6 9,00 10 5 8 

3 Profesor nadzwyczajny 107,50 109 106,00 108 106 104 

4 Adiunkt habilitowany 10,00 10 16,00 16 10 16 

5 Adiunkt 171,000 172 129,00 130 170 128 

6 Asystent 36,875 48 62,00 68 27 57 

  RAZEM 354,625 369 345,00 355 342 336 

 

Tabela 13. 

 

Pracownicy  dydaktyczni zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

na dzień 31.12.2017r. (zatrudnieni na I i II etacie) 

          OGÓŁEM        PEŁNE ETATY   NIEPEŁNE ETATY 

LP STANOWISKO etaty osoby etaty osoby 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 

    2016 2016 2017 2017 2016 2017 2016 2017 

1 2 3  4 5  6 7 8 9 10 

1 St.wykładowca 40,083 45 40,916 47 35 36 5,083 4,916 

2 Wykładowca 9,583 14 20,999 28 7 17 2,583 3,999 

3 Lektor 4,833 6 6,500 7 4 6 0,833 0,500 

4 Instruktor 3,194 7 6,250 9 1 4 2,194 2,250 

  RAZEM 57,693 72 74,665 91 47 63 10,693 11,665 

 



 

 

30 

 



 

 
31 

Tabela 14. Struktura zatrudnienia w wydziałach i jednostkach międzywydziałowych 31.12.2017r. 

Nauczyciele akademiccy(w osobach) 

L

P. 
STANOWISKO 

                                                WYDZIAŁY JEDNOSTKI MIĘDZYW. OGÓŁEM 

         WMP           WFH            WP           WS SNJO SWFiS  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 Profesor zwyczajny 9 8 11 11 1 1 3 3         24 23 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny 
1 3 4 5 1 1   1         6 10 

3 Profesor nadzwyczajny 
30 27 41 41 20 22 18 18         109 108 

4 Adiunkt habilitowany 
  3 5 7 1 1 4 5         10 16 

5 Adiunkt 
42 32 76 56 40 32 13 9     1 1 172 130 

6 St. wykładowca dr. 
16 16 6 4 7 10 1 1         30 31 

7 St. wykładowca 
1 1       1 1 1 7 7 6 6 15 16 

8 Wykładowca 
2 11 1 3 6 9 1 1 4 4     14 28 

9 Asystent;  
10 13 16 30 15 17 7 8         48 68 

10 Lektor 
    4 5         2 2     6 7 

11 Instruktor 
  4   1 3 2 4 2         7 9 

  RAZEM 111 118 164 163 94 96 52 49 13 13 7 7 441 446 
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Tabela 15. 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH  MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017r. 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE  (w osobach) 

 

                

 STANOWISKO WYDZIAŁY       JEDNOSTKI 

MIĘDZYWDZIAŁOWE 

OGÓŁEM 

                

  WMP WFH WP WS SNJO SWFiS   

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 

1 Profesor zwyczajny 1 1               1 1 

2 Profesor nadzwyczajny tytularny     1 1 1         2 1 

3 Profesor nadzwyczajny 1   4 5 1 2       6 7 

4 Adiunkt habilitowany                       

5 Adiunkt 1 1               1 1 

6 St. wykładowca,   wykładowca                       

7 Asystent                       

8 Lektor; instruktor                       

 RAZEM 3 2 5 6 2 2       10 10 
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Tabela 16. 

 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W WYDZIAŁACH I JEDNOSTKACH  MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2017r. NAUCZYCIELE 

AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA II ETACIE w NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY ( w osobach) 

 

 

                

 STANOWISKO WYDZIAŁY       JEDNOSTKI 

MIĘDZYWDZIAŁOWE 

OGÓŁEM 

                

  WMP WFH WP WS SNJO SWFiS   

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 

1 Profesor zwyczajny                           

2 Profesor nadzwyczajny 

tytularny 

1 1           1       1 2 

3 Profesor nadzwyczajny 1 1     2 3           3 4 

4 Adiunkt habilitowany                           

5 Adiunkt 1 1     1 1           2 2 

6 St. wykładowca,   wykładowca 3 5 2 2 8 11 2 3 2 1   17 22 

7 Asystent 1   9 6 8 5 3         21 11 

8 Lektor; instruktor   2 1 2 3 1 3 1 1     8 6 

 RAZEM 7 10 12 10 22 21 8 5 3 1   52 47 

                



Tabela 17. 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na dzień 31.12.2017r. 

Lp.  

 

wyszczególnienie 

 

Liczba pracowników 

Ogółem w tym: 

pełnozatrudnionych 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 

etaty osoby etaty osoby 

 

1. 
 

Naukowo-techniczni 

 

16,5 

 

17 

 

16,875 

 

17 

 

16 

 

16 

 

2. 
 

Inżynieryjno-

techniczni 

 

16,75 

 

17 

 

17,917 

 

18 

 

15 

 

 

 

16 

 

3. 
 

Wydawnictwo 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4. 
 

Biblioteka 

 w tym: 

 

 wydziałowa  

 

kustosz 

 

29 

4,5 

12 

 

30 

5 

12 

 

26,75 

4 

13 

 

27 

4 

13 

 

27 

4 

12 

 

25 

3 

13 

 

5. 
 

Administracja 

 

99,625 

 

102 

 

104,95 

 

108 

 

94 

 

99 

 

6. 
 

Obsługa 

 

55,5 

 

56 

 

33,5 

 

34 

 

55 

 

33 

 

7. 
 

R A Z E M: 

 

222,375 

 

227 

 

204,992 

 

209 

 

212 

 

194 

 

4.2 ROZWÓJ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY KADRY  

Koordynowano działania i realizowano procedury związane z: 

1. udzielaniem urlopów naukowych  
2. przyznawaniem stypendiów naukowych, 
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3. finansowaniem kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o 
nadanie tytułu, 

4. kierowaniem na staże naukowe krajowe i zagraniczne. 
 
Tabela 18. 

 

W
yd

zi
ał

 

Liczba urlopów 

naukowych 

Liczba 

przyznanych/wypłac

anych 

stypendiów 

naukowych 

Liczba deklaracji 

o pokryciu kosztów. 

Liczba uzyskanych stopni/tytułów 

Staże 

naukowe 

tz
w

. r
o

cz
n

yc
h

 

d
o

kt
o

rs
ki

ch
 

p
rz

yz
n

an
yc

h
 

W
yp

ła
ca

n
yc

h
 

d
r 

d
r 

h
ab

. 

ty
tu

ł p
ro

f.
 

d
r 

d
r 

h
ab

. 

ty
tu

ł p
ro

f.
 

kr
aj

o
w

e 

za
gr

an
ic

zn
e

 

WFH 8 0 0 0 1 2 1 2 4 2 4 3 

WMP 0 0 0 0 4 4 1 1 3  2  

WP 0 0 1 3  1  2 1   4 

WS 0 0 1 1     2   3 

RAZEM 8 0 2 4 5 7 2 5 10 2 6 10 

 

Senacka Komisja ds. Kadr, Koordynacji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą przeprowadziła  

2 postępowania w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego (WFH). 

Koordynowano działania dotyczące przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich za okres 

1.01.2015 – 31.12.2016. Przeprowadzono ocenę 405 nauczycieli akademickich spośród 456 nauczycieli 

ogółem. Przyznano 212 ocen wyróżniających, 178 pozytywnych, 12 warunkowych i 3 negatywne. Uczelniana 

Odwoławcza Komisja Oceniająca rozpatrzyła 26 odwołań, w tym 14 rozpatrzono pozytywnie. 

Działalność naukowa uczestników studiów doktoranckich 

Udzielono zgody na pokrycie kosztów przewodu doktorskiego 2 uczestnikom studiów doktoranckich. 

W oparciu o listy rankingowe opracowane przez wydziałowe komisje doktoranckie wydano decyzje  

w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium doktoranckiego (ogółem 119 decyzji) lub 

zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (ogółem 93 decyzje), w tym decyzje o 

przyznaniu w liczbie: 

1. stypendium doktoranckie na okres 01.10.2017 – 30.09.2018: 
– Wydział Filologiczno-Historyczny –  65 doktorantów 
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy – 32 doktorantów 
2. zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań 

projakościowych na okres 01.01.2018 – 31.12.2018: 
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– Wydział Filologiczno-Historyczny – 41 doktorantów 
– Wydział Matematyczno-Przyrodniczy –11 doktorantów 

Przygotowano 17 dyplomów doktora i 3 dyplomy doktora habilitowanego (WFH).  

Prowadzono działania w zakresie tworzenia i nowelizacji aktów prawnych, które zaowocowały  

w 2017 r. wprowadzeniem lub aktualizacją 25 dokumentów zatwierdzanych w drodze zarządzenia  

JM Rektora lub uchwały Senatu AJD, w tym: 

1. dotyczące Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich 
2. zasad finansowania rozwoju naukowego 
3. postępowania przy przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i o tytuł profesora 
4. funduszu na komercjalizację 
5. regulaminów stypendiów doktoranckich i projakościowych 
6. wymiany osobowej z zagranicą 
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5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 

 

5.1 DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 

Kategoryzacja jednostek 

W wyniku ewaluacji jednostek w roku 2017 na podstawie dorobku z lat 2013-2016 wszystkie podstawowe 

jednostki Akademii uzyskały kategorię B. 

 

Dotacja na działalność statutową 

Tabela 19. 

Wydział/Dotacja Kwota Projekty DS/DSM 

Wydział Filologiczno-Historyczny – kat B 

bazowa 

mł. Naukowcy 

816.040 zł 

680.240 zł 

135.800 zł 

 

83 

8 

Wydział Matematyczno –Przyrodniczy – kat. B 

bazowa 

mł. Naukowcy 

917.940 zł 

829.040 zł 

88.900 zł 

 

32 

42 

Wydział Sztuki – kat B 

bazowa 

mł. Naukowcy 

255.160 zł 

249.460 zł 

5.700 zł 

 

23 

3 

Wydział Pedagogiczny – kat B 

bazowa 

mł. Naukowcy 

416.550 zł 

404.750 zł 

11.800 zł 

 

41 

9 

RAZEM 2.405.690 241 

Ogółem dotacja na działalność  statutową w roku 2017 wyniosła 2.405.690 zł, o 24.650 zł więcej niż w roku 

2016. Środki na działalność statutową były wydatkowane na Wydziałach w formie 241 projektów (179 z 

części bazowej oraz 62 dla młodych naukowców). 

5.2  DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH 

 

3. Środki na realizację projektów indywidualnych 
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W ramach dwóch konkursów projektów badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki w 

Krakowie Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą przekazał w sumie 61 wniosków (36 – czerwiec 2017 r. i 25 – 

grudzień 2017 r.). Poniższe zestawienie obejmuje dla porównania rok 2016: 

tabela 20. 

 

 

Wydział 

Liczba wniosków NCN 

2016 2017 

Ogółem  W tym  

doktoranci 

Ogółem  W tym 

doktoranci 

WFH 12 1 14 4 

WMP 26 13 33 12 

WS 1  1  

WP 5  11  

RAZEM 44 14 61 16 

 

Łączna wysokość planowanych środków z NCN i MNiSW na realizację projektów badawczych w roku 2017 

wyniosła 570.120 zł. Realizowano 19 projektów, w tym 8 kontynuowano z poprzednich lat. Wysokość 

planowanych środków określona została na podstawie umów i kosztorysów. Wysokość wydatkowanych 

środków wskazana została w sprawozdaniu Kwestora. 

W ramach Narodowego Programu Humanistyki ogłoszonego przez MNiSW w 2017 r. złożono 2 wnioski 

(WFH). 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6.11.2017 r laureatką V edycji prestiżowego konkursu 

programu „Mobilność Plus"(MNISW) została dr hab. Ewa Jabłczyńska. Finansowanie w wysokości 316.800 zł , 

pokryje koszt osiemnastomiesięcznego pobytu dr hab. E. Jabłczyńskiej w University of Louisville School of 

Music w USA. 

5.3 UPOWSZECHNIANIE NAUKI 

Jednostki Akademii zorganizowały lub współorganizowały 30 konferencji naukowych, w tym 11  

o zasięgu międzynarodowym: 

1. WFH – 18 (5 międzynarodowych) 
2. WMP –7 (3 międzynarodowe) 
3. WP – 5 (3 międzynarodowe) 
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6.WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ 

 

6.1 REALIZACJA POROZUMIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 

Umowy instytucjonalne dla Erasmus+ i bilateralne dotyczące współpracy naukowej, dydaktycznej i 

kulturalnej. 

Tabela 21. 

Państwo u. 

instytucjonalne 

u. 

bilateralne 

Białoruś  1 

Bułgaria 1  

Chorwacja 1  

Czechy 7  

Francja 7 1 

Grecja 1  

Hiszpania 4  

Indie  2 

Litwa 3 1 

Łotwa 3  

Macedonia 1  

Mołdawia  2 

Niemcy 10 2 

Peru  1 

Portugalia 1  

Rosja  3 

Rumunia 2  

Serbia  1 
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Słowacja 8  

Słowenia 1  

Turcja 3  

Ukraina  35 

USA  2 

Węgry 3  

Wielka  Brytania 1  

Włochy 5 1 

RAZEM 62 52 

 

6.2 ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW   

Wizyty realizowane były z następujących państw (z podziałem na rodzaj wizyty): 

Tabela 22. 

kraj 

pracownicy - wykłady  

(w tym STA i wykładowcy zagraniczni) 

pracownicy – wykłady prowadzone  

przez profesorów zagranicznych (min. 60h) 

WFH WMP WP WS 
Pozostałe 

jednostki 
WFH WMP WP WS 

Pozostałe 

jednostki 

Ukraina    2  13 4 7 4  

Czechy  2  4     1  

Słowacja 2  9  4 2 6 2 3  

Litwa    4     1  

Niemcy 2  3 1       

Francja  2     1    

Austria    1       

Japonia  1         

Hiszpania  1    2     

Słowenia    1       

USA         1  
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Łotwa      1     

Rosja      1     

Indie      1   1  

Bułgaria       1    

Rumunia       1    

Turcja       2    

Włochy       1    

Chorwacja         1  

Egipt         1  

Chiny         3  

RAZEM 4 6 12 13 4 20 16 9 16 0 

 

 

 

 

Tabela 23. 

kraj 

pracownicy – badania, współpraca naukowa, projekty, 

konsultacje naukowe, wystawy artystyczne 
pracownicy – sympozja, konferencje 

WFH WMP WP WS 
Pozostałe 

jednostki 
WFH WMP WP WS 

Pozostałe 

jednostki 

Ukraina   1 2  4  1   

Tajlandia  1  3       

Słowacja  1         

Francja  1         

RAZEM 0 3 1 5 0 4 0 1 0 0 
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Tabela 24. 

kraj 

pracownicy – staże naukowe pracownicy – pozostała współpraca 

WFH WMP WP WS 
Pozostałe 

jednostki 
WFH WMP WP WS 

Pozostałe 

jednostki 

Ukraina  7 6   4 4 8  71 

Rosja  1         

Słowacja    1       

Chiny  1        1 

Czechy      3     

Francja          4 

RAZEM 0 9 6 1 0 7 4 8 0 76 

 

Tabela 25. 

kraj 

studenci – staże i Erasmus+ (SMS i SMP) studenci – szkoły letnie, warsztaty, szkolenia, etc. 

WFH WMP WP WS 
Pozostałe 

jednostki 
WFH WMP WP WS 

Pozostałe 

jednostki 

Ukraina 62 35 49 27  54     

Rosja 3   2       

Słowacja  1 2        

Niemcy    2       

Czechy    1       

Francja  3         

Hiszpania  1         

Włochy  3         

RAZEM 65 43 51 32 0 54 0 0 0 0 

6.3 WYMIANA OSOBOWA 

Wymiana osobowa w ramach programu Erasmus+ KA103: 

1. liczba wyjeżdżających pracowników – 76 (STA – 71, STT – 5), 
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2. liczba wyjeżdżających studentów – 20 (SMP – 5, SMS – 15), 
3. liczba przyjeżdżających pracowników – 29 (STA – 27, STT – 2), 
4. liczba przyjeżdżających studentów – 10 (SMP – 0, SMS – 10). 

 
Główni partnerzy wymiany wśród kadry dydaktyczno-naukowej i administracyjnej w ramach programu 
KA103 to: Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku (Słowacja), Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Uniwersytet 
Techniczny w Ostrawie (Czechy), Litewski Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet im. Palackiego w 
Ołomuńcu (Czechy). 
Studenci najczęściej wybierali: Uniwersytet Ostrawski (Czechy), Techniczny Uniwersytet w Dreźnie (Niemcy), 
Uniwersytet im. Pavla Jozefa Safarika w Koszycach (Słowacja), Uniwersytet w Bilbao (Hiszpania), Uniwersytet 
Techniczny w Ostrawie (Czechy). 
Prowadzono obsługę mobilności w ramach programu Erasmus+ w zakresie funduszy pozyskanych  
z redystrybucji środków do umowy z 2016 r. nr 2016-1-PL01-KA103-023725. Sprawozdanie Końcowe z 
realizacji działań w latach akademickich 2016-2018 zostanie złożone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ po 24-miesięcznym okresie umowy, który upływa 31.05.2018 r. 

 

Wymiana osobowa w ramach oferty stypendialnej (BUWiM, stypendia Fundacji im. Banacha, programy 

wymiany ze Słowacją, itp.): 

1. liczba wyjeżdżających pracowników – 1 (WP) 
2. liczba wyjeżdżających studentów – 1 (WMP) 
3. liczba przyjeżdżających pracowników – 1 (WS) 
4. liczba przyjeżdżających studentów – 0 

 
Współpraca z zagranicą 

Zakres działań oraz osiągnięte rezultaty przedstawiono w postaci tabelarycznej w odniesieniu do roku 

poprzedniego. Szczególny wzrost odnotowano w liczbie studentów stażystów wizytujących naszą uczelnię i 

ogólnej liczbie cudzoziemców. 

Tabela 26. 

L.p. Współpraca z zagranicą 2016/2017 2016* 2017 

1. Liczba aktywnych umów o współpracy z jednostkami 

zagranicznymi ogółem 

27 114 

2.  w tym w ramach programu Erasmus+ 17 54 

3. Liczba państw, z których pochodzą instytucje partnerskie 10 26 

4. Liczba wizyt cudzoziemców ogółem 

(w ramach umów bilateralnych, programu Erasmus+, 

współpracy indywidualnej i innej) 

80 470 

5.  w tym  profesorowie zagraniczni 15 61 

6.   studenci  5 245 



 44 

7.   w tym stażyści 0 235 

8. Liczba wyjazdów w ramach programu Erasmus+ ogółem 62 96 

9.  w tym pracownicy 52 76 

10.   studenci 10* 20 

11. Liczba przyjazdów w ramach programu Erasmus+ ogółem 4 39 

12.  w tym pracownicy 1 29 

13.   studenci 3 10 

14. Liczba wniosków o wyjazd zagraniczny ogółem 259 293 

15.  w tym liczba wyjazdów naukowych  177 210 

16.   w tym staże zagraniczne min. 3mce 0 6 

* dane poz. 1-13 na podstawie dokumentacji BWZ/DNWZ wg stanu na 31.12.2016 r. 

 

6.4 PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU, 

INICJATYWY 

LUB PRZEDSIĘWZIĘCIA BADAWCZEGO 

nr projektu: umowa Współpracy na Rzecz Rozwoju zawarta w dniu 20.12.2013 

tytuł: Studia podyplomowe i licencjackie z podwójnym dyplomem Case Managment – Zarządzanie 

Przypadkiem 

kierownik projektu: dr hab. Bernd Ertelt 

termin realizacji: od 2014-02-01 do 2017-07-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (CM+) 

środki: 83 000,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

3. 

nr projektu: umowa kooperacyjna z dnia 26 listopada 2014 roku 

tytuł: Ponadzawodowe kompetencje, zainteresowania zawodowe I sposób podejmowania decyzji 

zawodowych przez młodych ludzi w Polsce Projekt MODEL 
kierownik projektu: dr hab. Grażyna Jadwiga Rygał 

termin realizacji: od 2015-04-01 do 2017-07-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (MODEL) 

środki: 128 100,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

4. 

nr projektu: umowa o współpracy badawczej z 27.12.2016 
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tytuł: Biografie dotyczące ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, zainteresowania zawodowe, 

kompetencje wykraczające poza wiedzę fachową z danych przedmiotów szkolnych i zachowania 

młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji jako prognostyki udanego wyboru zawodu – 

Międzynarodowe badanie porównawcze w ramach dalszego innowacyjnego rozwoju doradztwa 

zawodowego 
kierownik projektu: dr Joanna Janina Górna 

termin realizacji: od 2016-12-27 do 2017-12-31 

finansowanie:  środki zagranicznych uczelni, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, 

inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego Inny program (BERUF) 

środki: 79 200,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

 

PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ 

nr projektu: 2016-1-DE02-KA202-003399  

tytuł: Innovative Counselling to Promote the Participation of People 50+ on the Labour Market and in 

Societal Life (InCounselling 50+) 

kierownik projektu: dr Joanna Janina Górna 

termin realizacji: od 2016-09-01 do 2019-08-31 

finansowanie:  środki UE, projekt w ramach programu Unii Europejskiej Inny program (ERASMUS+) 

środki: 1 382 213,50 

realizator:   Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny 

status: w trakcie realizacji 

 

 

 

POLONIUM 

nr projektu: DS/WMP/6064/2016 

tytuł: Opracowanie technologii nanostrukturyzacji chalkogenidków jako decydującego elementu 

rozwoju nowoczesnej fotoniki podczerwieni i sensoryki biomedycznej 
kierownik projektu: prof. dr hab. Oleh Shpotyuk 

termin realizacji: od 2016-01-01 do 2017-12-31 

finansowanie: budżet - MNiSW 

środki: 15 000,00 

realizator:  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

status: w trakcie realizacji 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

                                                 7.DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 

 

 

W roku 2017 wydawnictwo opublikowało 50 tytułów w łącznym nakładzie ok.  3500 egzemplarzy. Liczba ta 

uwzględnia zarówno publikacje zwarte, jak i kolejne numery uczelnianych periodyków naukowych. W chwili 

obecnej w drukarniach znajduje się kilkanaście kolejnych książek, w tym dodruki najbardziej atrakcyjnych 

tytułów z ub. roku.  12 następnych pozycji jest w trakcie prac przygotowawczych.  W ub. roku przychód ze 

sprzedaży książek wyniósł 30 000 PLN, co jest niestety znaczącym, 40% spadkiem w stosunku do lat ubiegłych 

(np. w r. 2016 przychód wyniósł ponad 50 000). Wśród przyczyn tego stanu rzeczy trzeba wskazać nieco 

mniej atrakcyjny repertuar wydawniczy w ub. roku oraz kłopoty z funkcjonowaniem strony internetowej 

wydawnictwa, która przez pewien czas nie działała lub działała w okrojonym zakresie. Bieżący rok zaczął się 

jednak obiecująco - jeśli chodzi o sprzedaż - tak więc prawdopodobnie spadek przychodów w r.2017, który 

przerwał kilkuletnią passę wzrostową w tym zakresie, nie powtórzy się w r.2018. Książki naszego 

wydawnictwa są stale obecne w ofercie kilku znanych i prestiżowych księgarń, takich jak: Księgarnia 

Historyczna, Księgarnia Naukowa, Księgarnia Ekonomiczna, pozyskano również nowych partnerów, 

zainteresowanych najbardziej książkami o tematyce historycznej. Nawiązanie kontaktów z kolejnymi 

księgarniami, takimi jak znane na rynku książki historycznej księgarnie Stara Szuflada czy Księgarnia Wolne 

Słowo nastąpiło m.in. dzięki obecności wydawnictwa na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w 

październiku ub. roku. Udział w targach należy ocenić pozytywnie. Ekspozycja wzbudzała spore 

zainteresowanie, a wizytujący stoisko, oprócz zakupów, wyrażali uznanie dla szaty graficznej i jakości 

wykonania naszych książek. Utrzymanie zainteresowania klientów naszymi publikacjami będzie wymagało 

stałego dodrukowywania najciekawszych tytułów. Książki wydawnictwa były także prezentowane podczas 

kilku konferencji organizowanych przez Uczelnię. 

Kolejnym wyrazem uznania dla wydawnictwa była Nagroda im. Profesora Jerzego Skowronka za rok 2016, 

przyznana i odebrana w maju 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, za książkę 

pani doktor habilitowanej Danuty Gibas-Krzak dotyczącą Bośni i Hercegowiny. Jury tego konkursu drugi rok z 

kolei dostrzegło nasze książki, rok wcześniej wyróżniono inna publikację, której redaktorem naukowym była 

dr hab. Danuta Gibas-Krzak. 

W 2017 roku 13 czasopism wydawanych przez Uczelnię poddało się ewaluacji przez Index Copernicus. Ośmiu 

tytułom przyznano wyższą liczbę punktów niż w poprzedniej ocenie.   
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8.  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

 

Stan zatrudnienia w Bibliotece Głównej na koniec roku 2016 wynosił: 24 i 1/2 etatu  bibliotecznego oraz 1 etat 

administracyjny do obsługi Sekretariatu. 

W kwietniu 2016 roku pracownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii uczestniczył w „Warsztatach 

praktycznych przy komputerach – Polska Bibliografia Naukowa i Moduł Sprawozdawczy”. 

W miesiącu czerwcu Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii wraz z pracownicą wzięły udział w 

szkoleniu „Polska Bibliografia Naukowa- nowe zasady funkcjonowania i obsługi informatycznej systemu 

wprowadzone przez nowego operatora OPI PIB po 25 maja 2016 r.” 

W październiku roku sprawozdawczego wymienione wyżej osoby wzięły udział w kolejnym szkoleniu 

„Techniczne aspekty dostosowania systemu POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek 

naukowych za lata 2013-2016”. 

Dyrektor Biblioteki Głównej oraz Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Bibliografii uczestniczyły w 

spotkaniu informacyjnym „Środa z Funduszami Europejskimi na rozwój cyfrowy”, gdzie przedstawione zostały 

najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-

2020. 

8.1  GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW 

            Wartość pozyskanych przez Bibliotekę Główną książek, czasopism i zbiorów specjalnych w roku 2017 

wynosiła ogółem 253 570,70 zł, w tym: 

-            zakupionych czasopism krajowych i zagranicznych (drukowanych i on-line):  141 613,98                

- książek (drukowanych i on-line) : 111 266,72  

- zbiorów specjalnych (zakupy i dary)  : 690,00   

Tabela 27  Koszty udziału w konsorcjach  

Nazwa konsorcjum        Koszty BG 

AIP/APS               28.521,40 

ACS              16.812,56 

RSC              16.722,56 

Chemical Abstrakt                5.241,25 

Ogólny koszt dostępu do czasopism on-line (konsorcja) w roku 2016 wynosił  67.297,77 zł 

Głównym źródłem finansowania zakupów książek były środki przyznane Bibliotece z ogólnego budżetu Uczelni, 

środki pochodzące z opłat użytkowników za przetrzymywanie książek oraz  w niewielkiej skali środki statutowe i 

granty pracowników naukowych. 
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Zbiory Biblioteki Głównej- stan ogólny  

W roku sprawozdawczym wpisano do inwentarza 3 221 woluminów druków zwartych, w tym: 1 527 z zakupu, 1 

364 z darów, 330 z wymiany.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Stan księgozbioru wg ksiąg inwentarzowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił 312 379 vol. (nr ostatniej  

sygnatury). Do Modułu Ubytki wprowadzono 102 rekordy książek zagubionych i niezwróconych przez 

czytelników.  W roku 2017 prenumerowano dla Biblioteki Głównej 246 tytułów czasopism, w tym: 13 tytułów 

zagranicznych i 233 tytuły krajowe. 

Dodatkowo Biblioteka Główna prowadziła zamówienia na prenumeratę czasopism dla Bibliotek sieci i 

administracji uczelnianej (31 tytułów krajowych i 5 tytułów zagranicznych). 

Zainwentaryzowano  493 vol. czasopism, stan na dzień 31.12 2017 r. wynosi 33 751 vol. Czas. Ilość zbiorów 

specjalnych powiększyła się o 17 jednostek ewidencyjnych i na koniec 2017 r. wynosiła 8 793  jednostek 

ewidencyjnych. Na podstawie protokołów z dn. 2.06.17 ubytkowano z bazy 59 pozycji zbiorów specjalnych na 

kwotę 272,43 zł. 

W ramach wymiany bibliotecznej rozesłano 230 egzemplarzy własnych wydawnictw uczelnianych.                         

                                     

8.2  OPRACOWANIE ZBIORÓW 

W roku 2017 opracowano 3592 vol. książek, poprawiono 73 vol. ze starego zasobu oraz opracowano 386 pozycji 

zbiorów specjalnych. Na podstawie protokołów otrzymanych z Oddziału Gromadzenia ubytkowano z bazy 102 

pozycje książkowe. Do 304 książek dodano dokumenty towarzyszące (mapy, płyty). Udostępniono czytelnikom 

43 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych, takich jak: starodruki, rękopisy, grafiki, itp.  

8.3 MAGAZYNOWANIE I KONSERWACJA ZBIORÓW 

           W 2017 roku opracowano i przekazano do Magazynu Biblioteki Głownej 3 592 vol. książek i 493 vol. 

czasopism. Przyjęto do realizacji 25 727 rewersów, na podstawie których wydano do Wypożyczalni i Czytelń 

29 218 książek i czasopism. Ze zwrotów przyjęto 27 894 książek i czasopism. W ramach melioracji 

księgozbiorów podręcznych przekazano do magazynu 475 vol.  

8.4  INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOGRAFICZNA 

W roku sprawozdawczym czytelnikom udzielono 2307  informacji, wykorzystując przy tym katalogi własne, 

katalogi centralne oraz polskie i zagraniczne źródła informacyjne. 

Zapewniono bieżący dostęp do zakupionych baz elektronicznych (pobranych pełnych tekstów lub przeszukań 

– 45 078, liczba sesji – 7 824) oraz testowano dostęp do trzech nowych baz : Taylor&Francis eBook, Oxford 

Uniwersity Press, Taylor&Francis Journals.  Przygotowano dla 7 kierunków wykazy literatury potrzebnej dla 

akredytacji lub utworzenia nowego kierunku studiów.W 2017 roku opracowano i przekazano do Magazynu 

Biblioteki Głównej 3 592 vol. książek i 493 vol. czasopism. Przyjęto do realizacji 25 727 rewersów, na 
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podstawie których wydano do Wypożyczalni i Czytelń 29 218 książek i czasopism. Ze zwrotów przyjęto 27 

894 książek i czasopism. W ramach melioracji księgozbiorów podręcznych przekazano do magazynu 475 vol.  

Przeprowadzono analizę bibliometryczną dla 6 pracowników naukowych oraz przeprowadzono szkolenia 

biblioteczne dla 26 grup studentów pierwszego roku - 592 osoby.. W roku 2017 zorganizowano 6 wystaw:  

"Poetycki krajobraz zimy", "Moja plastyka - moja technika", "Władysław Biegański lekarz i filozof", 

"Bolesław Leśmian poeta niedoceniany i zapomniany", "Twierdze Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVIII 

wiek", "Zbigniew Wójcik (1922-2014) historyk - NIEPOKORNY człowiek". 

Repozytorium BC AJD i Śląska Biblioteka Cyfrowa: 

Zgodnie z celem projektu jakim było stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych, 

Oddział Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej AJD kontynuuje działania podjęte w 2012 r. 

W roku sprawozdawczym 2017 w 5 kolekcjach Biblioteki Cyfrowej AJD umieszczono 607 nowych tytułów 

(w tym 490 z nadanymi numerami DOI), które zostały 317 875 razy wyświetlone. Łącznie na stan 31.12.2017 

r. w Bibliotece Cyfrowej AJD jest 4 598 zamieszczonych publikacji. Najczęściej czytaną publikacją jest 

książka prof. Jarosława Jagieły pt. „Socjoterapia w szkole: krótki poradnik psychologiczny” Kraków 2007, 

którą wyświetlono 38 703 razy. 

Zbiory Biblioteki Głównej AJD umieszczone w zasobach ŚBC wciąż cieszą się dużym 

zainteresowaniem czytelników. Zgodnie z zestawieniem wg liczby udostępnianych obiektów wśród 306 

uczestników konsorcjum, BG AJD zajęła 38 miejsce – 457 obiektów, które w 2017 r. zostały 165 154 razy 

wyświetlone. 

8.5  UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

W 2017 roku Czytelnie Biblioteki Głównej AJD odwiedziło 4 842 czytelników, którzy zamówili 41 638 

jednostek.  

Tabela 28: Struktura czytelników Biblioteki AJD  

Struktura czytelników Ilość  2015 Ilość  2016 Ilość  2017 

Studenci AJD 4.070 3646 3027 

Studenci PCz                                239 231 258 

Pracownicy AJD 439 523 1198 

Inni * 367 368 359 

  RAZEM   5.115 4.768 4.842 

      

* Pracownicy PCz, emeryci AJD, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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                Według stanu na dzień 31.12.2017 r., w Wypożyczalni konto posiada 2 905 studentów, co stanowi 

57,88 % studiujących. Ogółem do Wypożyczalni zapisanych jest 3 772 osoby.  

Ogólna liczba wypożyczeń wynosi 25 727,  w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się o 14,74%. W 2017 

roku Wypożyczalnię odwiedziło 12 505 osób, w porównaniu do ubiegłego roku liczba ta zmniejszyła się o 

1152 użytkowników, tj. 8,43%. W 2017 r. wysłano 259 monitów do czytelników. 

Tabela  29:  Struktura wypożyczeń poza bibliotekę   

Wypożyczenia WOLUMINY 2015 WOLUMINY 2016 WOLUMINY 2017 

Studentom AJD 25.217 24.996 20649 

Pracownikom AJD 5.071 4.758 4714 

Studentom PCz 139 197 147 

Innym 253 226 217 

RAZEM     30.680 30.178 25.727 

      

W 2017 r. Biblioteka Główna AJD ze swoich zbiorów wypożyczyła 69 książek.  

W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła liczba wypożyczonych książek o 23,18%. 

Sprowadzono z innych bibliotek krajowych: 101 książek, 164 szpule mikrofilmów, 11 skanów artykułów.   

KOMPUTERYZACJA ZBIORÓW 

  Dla Biblioteki Głównej zakupiono 3 komputery, 2 czytniki kodów kreskowych 2 drukarki oraz skaner. W 

roku 2017 czytelnicy Biblioteki Głównej złożyli 14 678 rewersów elektronicznych.  

Stronę internetową Biblioteki Głównej odwiedziło 56 132 unikalnych użytkowników. 

                                                 

8. 6 SIEĆ BIBLIOTEK UCZELNIANYCH 

 

Biblioteka Instytutu Filologii Obcych (BIFO) 

Zbiory Biblioteki : książki  -   5 768 vol. + 30 vol. depozyt z BG , czasopisma  -  7 tytułów  

(w tym 2 tytuły- depozyt BG),  zbiory specjalne  - 222 jednostki.  

Stan ubytków: książki - 812 (wartość 12 945,99) zbiory specjalne – 2 jednostki inwentarzowe. (wartość 369,80) 

Ogółem odwiedzin w bibliotece : 706 

Do Biblioteki zapisanych było 230 czytelników, w tym: 52 pracowników AJD i 178 studentów.  

W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 235 odwiedzin i udostępniono 759 pozycji.   Poza BIFO 

wypożyczono 599 książki. 

Biblioteka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (BWMP) 
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Zbiory Biblioteki: książki – 8 492 vol.+ 6 416  vol. depozyt BG,  czasopisma – 10 tytułów  

+ 47 tytułów depozyt BG, zbiory specjalne -  135  jednostek  +  919 jednostek -  depozyt BG 

Stan ubytków: książki - 2 vol. (wartość 70,00)  

Ogółem odwiedzin w bibliotece : 3895 

Do Biblioteki zapisanych było 1 184 czytelników,  w tym : 743 studentów AJD, 

355 pracowników AJD,  86 studentów i pracowników PCz,                                                                               

W roku sprawozdawczym w Czytelni zanotowano 933 odwiedziny i udostępniono 2656 woluminy książek, 

czasopism i zbiorów specjalnych. Poza Bibliotekę wypożyczono 1809 wydawnictw. 

Biblioteka Wydziału Sztuki 

 

Zbiory Biblioteki: książki -   6062  vol., czasopisma  -   8 tytułów + 3 tytuły depozyt BG , 

zbiory specjalne (ogółem)  -   12 062 jednostek.  

Stan ubytków: książki - 132 (wartość 313,65) zbiory specjalne – 285 jednostek inwentarzowych (wartość 480,38) 

Ogółem odwiedzin w bibliotece: 1846 

Do Biblioteki zapisanych było 318 czytelników w tym: 42 pracowników AJD , studentów AJD 276. 

Poza Bibliotekę wypożyczono 2531 vol. W czytelni odnotowano 263 odwiedziny, w trakcie których 

udostępniono na miejscu  1102 vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych.  

Biblioteka Studium Nauki Języków Obcych 

Zbiory Biblioteki: książki   -   1 457 vol., czasopisma - 3 tytuły, zbiory specjalne -   258 jednostki 

Stan ubytków: książki - 6 (wartość 147,90) 

Ogółem odwiedzin w bibliotece: 140 

Do Biblioteki zapisanych było 20 pracowników AJD.  Poza Bibliotekę  wypożyczono 110 pozycji. 

W czytelni dla 42 odwiedzających osób udostępniono 98 vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych. 

                           

 8.7ARCHIWUM  ZAKŁADOWE 

 

Archiwum zakładowe w 2017 roku dokonało archiwizacji 3802 jednostek aktowych kategorii A,B,BE co 

stanowi 32,93 mb akt, w tym z : 

- Dział Spraw Studenckich        -     59 j.a. - 1 mb 

- Kancelaria Ogólna      -     48 j.a. - 0,63 mb 

- Biuro Rektora      -     4 j.a. – 0,1 mb 
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- Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych   -     29 j.a. – 0,6 mb 

- Wydział Matematyczno-Przyrodniczy  -     1016 j.a. – 7,25 mb 

- Wydział Filologiczno-Historyczny  -     733 j.a. – 6,95 mb 

- Wydział Pedagogiczny   -   1450 j.a. - 10 mb 

- Dział Zamówień Publicznych   -     295 j.a. – 3,3 mb 

- Dział Infrastruktury Informatycznej                  -     39 j.a. -   0,6 mb 

- Biblioteka Główna AJD   -     3 j.a. -   0,05 mb 

- Dział Nauki     -     84 j.a. -   1,85 mb 

- Radca prawny AJD                            -     42 j.a. -   0,6 mb 

Dla pracowników Uczelni udostępniono 191 teczek aktowych.           

Podobnie jak w poprzednich latach Biblioteka kontynuowała swoje działania z zakresu zadań podstawowych, 

tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów, działalności informacyjnej, dokumentacyjnej i 

wystawienniczej. W dniach 16-18.05.2017 przebywała w bibliotece delegacja ze Słowacji w ramach wymiany 

„Erasmus”. Bibliotekarze ze słowackiej uczelni zapoznali się z pracą naszej Biblioteki oraz zwiedzali 

Bibliotekę Jasnogórską i okolice Częstochowy.  W roku sprawozdawczym ukazała się drukiem monografia dr 

Joanny Bochaczek-Trąbskej „Książka w kulturze starożytnej Grecji”, ISBN 978-83-947379-0-0, Częstochowa 

2017. Z  okazji 10-lecia Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w Katowicach wydano książkę „Cyfrowa pamięć 

regionu. 10 lat Śląskiej Biblioteki Cyfrowej” w której zaprezentowano wszystkich uczestników ŚBC. O 

wkładzie Akademii w rozwój zasobów ŚBC napisały Agnieszka Jońska i Małgorzata Łęgowik w „Akademia 

im. Jana Długosza w Częstochowie. Biblioteka Główna”  Złożono wniosek o dofinansowanie projektu 

dotyczącego zmiany oprogramowania systemu bibliotecznego i digitalizacji zasobów bibliotecznych „Wzrost 

dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką 

cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie”. Realizacja tego projektu pozwoli na zastąpienie przestarzałego systemu 

bibliotecznego TinLib nowym systemem bibliotecznym -  odpowiadającym standardom współczesnego 

bibliotekarstwa.   „Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji” - mgr Małgorzata Łęgowik. W związku z 

ponownym przygotowywaniem dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego 

zmiany oprogramowania systemu bibliotecznego i digitalizacji zasobów bibliotecznych dokonano aktualizacji 

zaplanowanych do projektu zbiorów. Z list usunięto zdigitalizowane w międzyczasie pozycje, dodano kilka 

nowych tytułów starych druków z XVII i XVIII wieku. Gromadzone przez lata zbiory specjalne warte są 

pokazania w otwartym dostępie, ponieważ stanowią cenną spuściznę kulturową i naukową regionu. 
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9. FINANSE UCZELNI 

 

 

9.1 ŚRODKI UZYSKANE NA DZIAŁALNOSĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ 

 

W latach 2016 i 2017 Uczelnia dysponowała środkami pozyskanymi z:  

 

Tabela 30. 

Dotacja na działalność dydaktyczną z MNiSW w 2016 r. i 2017 r /w tym kształcenie i rehabilitacja studentów 

niepełnosprawnych 

Dotacje  2017 2016 

Dotacja planowana 53.229.100,00 zł 
W tym 
258.200,00 zł kształcenie 
niepełnosprawnych 
570.000,00 zł dotacja 
projakościowa na studia 
doktoranckie 
231.300,00 zł dotacja na 
zadania związane ze 
świadczeniami 
zdrowotnymi 
 

52.227.800,00 zł 

W tym 

189.800,00 kształcenie 

niepełnosprawnych 

570.000,00 dotacja 

projakościowa na studia 

doktoranckie 

170.100,00 zł dotacja na 

zadania związane ze 

świadczeniami zdrowotnymi 

Zwiększenie dotacji (grudzień) 1.828.000,00 zł 483.500,00 zł 

Środki przekazane przez MNiSzW 55.057.000,00 zł 53.641.200,00 zł 

 

Tabela 31. 

Dotacja na pomoc materialną dla studentów z MNiSW w latach 2016-2017 przedstawiała się następująco: 

Dotacje 2017 2016 

Dotacja planowa 8.615.100,00 zł 8.330.900,00 zł 

Zwiększenie dotacji 112.600,00 zł 0 

Środki przekazane przez 

MNiSzW 

8.727.700,00 zł 8.330.900,00 zł 
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Na stypendia z tytułu kształcenia cudzoziemców z Biura Uznawalności Wykształcenia Uczelnia 

otrzymała środki finansowe w kwocie: 

2016 r.  – 22.050 zł 

2017 r. – 16.200 zł 

Program współfinansowany z UE (ERASMUS) 

2016 r. – 67.103 EUR 

2016 r. –  27.881,30 zł ERASMUS POWER 

2017 r. – 120.669 EUR 

2017 r. – 27.587,30 zł ERASMUS POWER 

Urząd Miasta Częstochowy – dotacja mająca na celu stworzenie studentom warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia na nowo uruchomionych kierunkach studiów  

2016 r. -  150.000,00 zł  

2017 r. -  100.000,00 zł 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Nauki  przekazało Uczelni następujące 

środki finansowe na realizację badań  naukowych 

Tabela 32. 

Dotacje 2017 2016 

Działalność statutowa 2.209.840,00 zł 2.150.500,00 zł 

Projekty indywidualne 

 z NCN  i MNiSW 
831.880,64 zł 829.443,62 zł 

Rozwój młodych naukowców  242.200,00 zł 230.540,00 zł 

RAZEM 3.283.920,64 zł 3.210.483,62 zł 

 

Tabela 33. Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dofinansowanie 

nastąpiło dopiero w roku 2017). 

Dotacje 2017 

NCN  M. Bogus                                         

UMO-2013/11/B/HS3/04478   
    21 840,00     

 

NCN  T. Babuka                                 

UMO-2016/21/N/ST3/00461B  
    56 400,00 zł 
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NCN  A. Żarski                                             

UMO-2016/21N/ST8/03600  
    48 960,00 zł 

NCN   M. Sosnowski                        

DEC-2017/01/X/ST8/00019        
    10 835,00     

 

NCN  J. Kończyk                                     

"MINIATURA"          
45573,00 

NCN  K. Ordon   UMO-

2016/21/N/ST3/00455   
    44 040,00     

Rozwój Kompetencji 

Filozoficznych pracy kierownik 

p.Mciej Woźniczka (trwa 

01.09.2017-31.08.2018) 

14000,00 

Profesjonalni Terapeuci na rynku 

pracy kierownik p.Marta 

Motow-Czyż (trwa 01.09.2017-

31.08.2020) 

20.231,64 

RAZEM 261.879,64 zł 

 

 

9.2 SYTUACJA FINANSOWA UCZELNI 

Tabela 34. Struktura kosztów wg rodzaju w latach  2016 i 2017 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Koszty w zł  Dynamika 

   

Rok 2017 

 

Rok 2016 

 

 

Wzrostu (3:4) 

1 2 3 4 5 

I. Zużycie materiałów i energii 3.404.907,24 3336280,69 102% 

 W tym:  Zużycie materiałów 1.647.839,00 1.519.615,95 108% 

 Zużycie energii  1.757.068,24 
 

       1.816.664,74 96% 

II. Usługi obce 3.797.280,14 3.016.972,12 125% 

 -usługi remontowe 380.238,91 318.602,79 119% 

 -inne usługi obce 3.417.041,23 2.698.369,33 126% 

III. Podatki i opłaty 98.339,83 92.450,96 106% 

IV. Wynagrodzenia  41.313.367,55 40.131.743,36 102% 

V. Świadczenia na rzecz 

pracowników 

11.822.182,73 11.212.954,58 105% 
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1. - ubezpieczenia społeczne    i 

inne narzuty na 

wynagrodzenia  

7.209.877,04 6.923.916,38 104% 

2. -odpisy na Z.F.Ś.S. 2.503.505,45 2.502.448,00 100% 

3. -inne świadczenia na rzecz 

pracowników  

2.108.800,24 1.786.590,20 118% 

VI  Amortyzacja  786.701,34 1.037.759,91 75% 

VII Pozostałe  2.626.569,94 2.572.717,34 102% 

 -koszty reprezentacji                

i reklamy 

171.646,83 232.374,77 73% 

 - podróże służbowe 811.619,65 852.143,20 95% 

 - pozostałe koszty 1.643.303,46 1.488.199,37 110% 

 OGÓŁEM 63.849.348,77 61400878,96 103% 

Tabela 35. Koszty  utrzymania obiektów dydaktycznych AJD w latach 2016-2017 przedstawia poniższe zestawienie. 

(bez wynagrodzeń) 

 

koszty wg rodzaju 

2017r. 

koszty w zł 

2016 r. 

koszty w zł 

Dynamika  kosztów 

2017-2016 
(Zł) 

2017:2015 

% 

Materiały+ wyposażenie 141.281,57 70.253,21 71.028,36 201% 

Energia elektryczna 666.906,38 656.539,88 10.366,50 102% 

Gaz 199,54   207,11 -7,93 96% 

Centralne ogrzewanie 1.088.423,22 1.045.202,03 43.221,19 104% 

Woda +ścieki 111.642,10 112.545.21 -903,11 99% 

Środki czystości + odzież 1.632,25 45.305.47 -43.673,22 4% 

Remonty+mat.remontowe 442.049,36 415.866,52 -17.099,20 96% 

usługi telefoniczne 25.467,96 27.619,91 -2.151,95 92% 

inne usługi obce 1.760.579,54 1.134.250,10 626.329,44 155% 

Pozostałe(czynsze,amortyzacja, 

dozór,wywóz śmieci) 
146.919,66 159.937,24 -13.017,58 92% 

RAZEM 4 385 101,58 3.711.009.08 674.092,50 118% 
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10.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

 

10.1  DZIAŁALNOŚĆ  SENATU  UCZELNI 

 

W roku 2017 Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  obradował na: 

10 posiedzeniach zwyczajnych  

Senat Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie w 2017 roku podjął 190 uchwał. 

Katalog uchwał Senatu Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie jest publikowany na stronach 

internetowych Uczelni www.info.ajd.czest.pl oraz www.bip.ajd.czest.pl 

 

10.2  ZARZĄDZANIE 

 

W roku 2017: 

Rektor AJD  wydała  179 zarządzenia,  

Kanclerz AJD wydała  25 zarządzeń, 

Katalog Zarządzeń wewnętrznych Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie jest publikowany na  

stronach internetowych Uczelni: www.info.ajd.czest.pl oraz  www.bip.ajd.czest.pl 

 

10.3   AUDYT WEWNĘTRZNY 

 

W roku sprawozdawczym zrealizowano 3 zadania zapewniające czynności doradcze: 

1. Ocena wdrożenia rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy  - 

prawo o szkolnictwie wyższym  oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 1311), tzw. ustawie 

deregulacyjnej. 

2. Procedury ochrony życia  i zdrowia osób przebywających w obiektach AJD. 

3. Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona informacji  w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.info.ajd.czest.pl/
http://www.bip.ajd.czest.pl/
http://www.info.ajd.czest.pl/
http://www.bip.ajd.czest.pl/
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11.   BAZA LOKALOWA, INWESTYCJE, REMONTY, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, 

PROJEKTY  

 

11.1   STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI  AKADEMII  IM. JANA   DŁUGOSZA  

W CZĘSTOCHOWIE 

 

1. Waszyngtona 4/8 KW Nr 00021526/8 Dz. Nr 83/3, 78/2, 85,89/1,84,86,87 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 6.236 m² 

Waszyngtona 4/8 KW CZ1C/00073704/9, dz. Nr 79 o powierzchni 977 m² 

Działka przy ulicy Tuwima KW Nr 8301, dz. 77/1, 77/2 o powierzchni 1.306 m² 

                Służebność gruntowa na rzecz: 

1) D.H CENTRUM, prawo przejazdu i przechodu – działka nr 77/2 o pow. 300m² 

Odpłatność miesięczna 600 zł netto 

2) Tauron Dystrybucja S.A prawo przesyłu (linia kablowa 15 KV)-dz. N 83/3, 78/2,85 

3) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo przesyłu i dostępu (sieć ciepłownicza 2XDN) – 

dz. Nr 77/1 (ok. 30m²) 

4) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo dostępu do sieci (sieć ciepłownicza 2XDN 88/30) 

– dz. N 83/3, 85, 89/1, 86,87 (ok. 110m²) 

5) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. prawo przesyłu i dostępu (sieć ciepłownicza 2XDN 

400) – dz. Nr 79 (ok. 172m²) 

 

2. Armii Krajowej 13/15 KW 00011200/4 dz. Nr 24/2 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 13.298 m² 

3. Armii Krajowej 36a KW 00116525/4 dz. Nr 113/2 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 4.136 m² 

4. Chłopickiego 3 KW 00005381/1 dz. Nr 26 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1.420 m² 

 

5. Zbierskiego 6 KW 00027477/1 dz. Nr 22/13 

Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 5.981 m² 

 

6. Dom studenta „Skrzat” KW Nr 00131892/8 

Nieruchomość gruntowa zabudowana w części budynkiem. Dom studenta posadowiony jest na dwóch 

działkach: 

1/ o powierzchni 2.558 m² działka Nr 17/3 

2/ o powierzchni 1.194 m² działka 38/4 

Służebność gruntowa przesyłu i dostępu na rzecz Politechniki Częstochowskiej (łącza światłowodowe 

pow. 55,15m²) – dz. Nr 17/3. 

 

7. Zbierskiego 2/4 Nieruchomość gruntowa zabudowana WFH – pozwolenie na użytkowanie – decyzja 

nr 531/2012 z dn. 14.12.2012 r. 

KW 00006932/6, dz. Nr 26 o powierzchni 801m² 

KW 00014667/6, dz. Nr 27 o powierzchni 2.828 m² 

KW 00011200/4, dz. Nr 28 o powierzchni 557 m² 

Tereny rekreacyjne przynależne do obiektu: 

KW 00103304/5 dz. Nr 31/2, 32 o powierzchni 790 m² 

KW 00149694/9, dz. Nr 31/1 o powierzchni 426 m² 

 

8. Dąbrowskiego 14 nieruchomość gruntowa zabudowana KW 76082, dz. Nr 4 o powierzchni 1.417 m² 

Służebność gruntowa przesyłu i dostępu na rzecz:  

1) Tauron Dystrybucja S.A. – linia kablowa 15 KV 
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2) Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. – sieć ciepłownicza 2XN160 o pow. 8,71 m² 

Służebność gruntowa przejazdu i przechodu (82m²) na rzecz Gminy Miasta Częstochowy (dojazd 

do Teatru im. A. Mickiewicza) 

11.2 PRACE REMONTOWE I INWESTYCYJNE 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REMONTÓW  I INWESTYCJI W OBIEKTACH  

DYDAKTYCZNYCH I DS. SKRZAT  W 2017R                             

ACS ul. Zbierskiego 6  -                                                                                 3740,06 zł 

Malowanie pomieszczeń wentylatorowni, przyziemia część C, korytarza I piętro wraz z klatką 

schodową – zaplecze, wykonanie obróbek przy kominach, wymiana elementów instalacji wod – kan 

w natryskach, zmiana sterowania oświetlenia w hali sportowej, naprawy, konserwacje   

M+R       - 3740,06 zł 

w tym konserwacje, naprawy – 2448,69 

WFH ul. Zbierskiego 2/4                  7505,69 zł 

 naprawy, konserwacje 

M+R       - 7505,69 zł 

IM ul. Chłopickiego 3 –                                                                                        0,00 zł 

WMP Al. Armii Krajowej 13/15 –                                                     215.204,83 zł                                                                        

montaż balustrad i uchwytów - schody w łączniku I i II piętro, parter bl. B, podjazd bl. B 1, schody ze 

sceny w auli 22; wymiana pękniętej szyby przy patio i w wiatrołapie B1, naprawa pokrycia 

dachowego 

                                                                                                          u. zewn. -  4.619,88 zł  

Remont laboratorium nr 231 chemii analitycznej i kryminalistyki  

u. zew. – 171.280,89  zł 

malowanie pomieszczeń - 0013, 1012, 1017 (+ wymiana oświetlenia), 28b + łącznik, A73 

(+odbojnice);, malowanie, ułożenie paneli, malowanie - pokoje 3010, 3010a, wymiana pionu 

kanalizacji sanitarnej w segm. A, naprawy, konserwacje 

M+R     -    22.950,06zł 

w tym konserwacje, naprawy – 16.354,00 zł 

 

WP ul. Waszyngtona 4/8  -                                                            163.589,07 zł                                                                         

Remont pomieszczeń Prorektora ds. Nauki (roboty bud, dokumentacja proj.) 

u. zewn. – 154.805,78 zł                                                      
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Malowanie pom. 214, 215, 225, holu przy Sali senatu, korytarzy I i II p. segm. D, naprawy, 

konserwacje                           

M+R          -   8.783,29 zł 

w tym konserwacje, naprawy – 6.971,08 zł 

WFH Al. Armii Krajowej 36A  -                                                                 61.787,46 zł                                                                           

remont pomieszczenia szatni, montaż barierki przy schodach zejściowych 

U. zewn. – 49.110,91 zł  

malowanie pomieszczeń 7, 8, 9, 10, 11, 403, 404 ,415, 417, 419, 421, naprawy, konserwacje 

M+R – 12.676,55 zł 

w tym konserwacje, naprawy – 9.118,80 zł 

WS ul. Dąbrowskiego 14  -                                                                         10.241,29 zł 

Wyposażenie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 14 w 

wyjściowe drzwi antypaniczne 

U. zewn. – 8.090,80 zł 

uzupełnienie nawierzchni zewnętrznych schodów wejściowych, naprawy, konserwacje 

M+R        -   2.150,49 zł 

w tym naprawy, konserwacje – 2.016,94 zł 

Koszty poniesione na remonty obiektów dydaktycznych     462.068,40 zł 

Remont w DS. Skrzat w zakresie malowania pomieszczeń V - VII p. -   

283.000,00 zł   

Inwestycje   w 2017r                                                                      503.645,85 zł 

1. Dostosowanie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – I etap, przejście ewakuacyjne z segm. D do segm. C 

37.603,90 zł 

2. Wyposażenie laboratorium nr 231 chemii analitycznej i kryminalistyki  

168.719,10  zł  

w tym  z dotacji UM Cz-wy – 50.000,00 zł  

3. Dostosowanie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do 

obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (roboty 

bud., nadzór inwestorski) – etap II                                                                      

161.460,00 zł 

4. Wyposażenie budynku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 14 w 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

67.250,02 zł 



5. Wykonanie ogrodzenia terenu budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie 

68.612,83 zł 

Tabela 36. 

  2016 

  Waszyngtona AK 13/15 
AK 
36A 

Dądrowskiego 
14 

Zbierskiego 
2/4 

Zbierskiego 
6 Chłopickiego 

DS. 
Skrzat suma 

remonty 232457,77 86344,83 29500 16080,74 0 0 6642 278640 649665,1 

materiały 6350 42000 1950 4900 0 7020 0   62220 

inwestycje 2990431 0 0 0 0 0 0 0 2990431 

          

 

                                                     2017   

Waszyngtona AK 13/15 
AK 
36A 

Dąbrowskiego 
14 

Zbierskiego 
2/4 

Zbierskiego 
6 Chłopickiego 

DS. 
Skrzat suma 

dynamika 
(%) 

154805,78 175900,8 49111 8090,8 0 0 0 283000 670908 103 

8783,29 22950,06 12677 2150,49 7505,69 3740,06 0   57806 94 

267676,73 168719,1 0 67250,02 0 0 0   503646 17 



 

11.3 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

W roku 2017 Dział Zamówień Publicznych przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie 

zamówień publicznych: 

Tabela 37. 

Tryb 

udzielenia 

zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Liczba 

postępowań 

Wartość 

umów bez 

podatku 

VAT w PLN 

Przetarg 

nieograniczony 

 

7 

 

911 768,39 

 

42 

 

895 863,89 

 

16 

 

1 632 000,97 

Zamówienie z 

wolnej ręki 

0  11 8 326,71 1 2 682,93 

Zapytanie o 

cenę 

0                      2     332662,25                   5      34 961,97 

Razem: 5 911 768,39 55 1 236 852,85 22 1 669 645,87 

W powyższym zestawieniu nie wykazano postępowań unieważnionych. Zestawienie obejmuje tylko postępowania, które zakończyły 

się  podpisaniem umowy.  

W ramach zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Dział Zamówień Publicznych w 2017 roku weryfikował podstawę prawną udzielenia zamówienia publicznego  

wniosków realizowanych przez jednostki Uczelni oraz dokonywał korekt zbiorczego planu zamówień 

publicznych, w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu zamówień publicznych w uczelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 38. 

 

W powyższym zestawieniu nie wykazano postępowań unieważnionych. Zestawienie obejmuje tylko postępowania, które zakończyły się podpisaniem umowy. 

Tryb udzielenia 
zamówienia 

Roboty budowlane Dostawy Usługi 

Dynamika wartości 
umów 

Liczba 
postępowań 

Wartość umów bez 
podatku VAT w PLN 

Liczba 
postępowań 

Wartość umów bez podatku 
VAT w PLN 

Liczba 
postępowań 

Wartość umów bez podatku 
VAT w PLN 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Przetarg 
nieograniczony 

5 7 462 940,83 911 768,39 42 42 2  189 507,33 895 863,89 24 16 1 935 615,51 1 632 000,97 74,97% 
 
 

Zamówienie z 
wolnej ręki 

0 0 0 0 0 11 0 8 326,71 0 1 0 2 682,93 W 2016 nie udzielono 
zamówienia w trybie 

z wolnej ręki 
 

Zapytanie o 
cenę 

0 0 0 0 2 2 388 023,37 332 662,25 13 5 50 937,25 34 961,97 83,75% 
 
 

Razem 5 7 462 940,83 911 768,39 44 55 2  577 530,70 1 236 852,85 37 22 1 986  552,76 1 669 645,87 75,95% 
 



11.4 PROJEKTY EUROPEJSKIE 

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 

1. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku 

Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie”  

Priorytet I RPO WSL 2007-2013, Działanie 1.3 „Transfer technologii  

i innowacji”: 

- okres realizacji projektu: 20.06.2012 – 14.10.2013 r. 

- dofinansowanie projektu: 654 706,09 zł 

11-12.2017 – UM WSL, kontrola zachowania założonych celów i rezultatów projektu w okresie jego 

trwałości, pozytywny wynik kontroli. 

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): 

1. „Rozwój kompetencji filozoficznych” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym EDUKACJA FILOZOFICZNA 2016 

okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2018 r. 

całkowita wartość projektu: 79 486, 00 zł 

dofinansowanie: 77 101, 00 zł 

17.01.2017 – podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

2. „Nauczyciel – Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego KADRA 2016 

okres realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.03.2018 r. 

całkowita wartość projektu: 187 950, 00 zł 
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dofinansowanie: 182 311, 50 zł 

01.2017 - pozytywna ocena formalno-merytoryczna projektu 

02.2017 – negocjacje z NCBiR dotyczące realizacji projektu 

03.2017 – decyzja o wyborze projektu do dofinansowania 

30.05.2017 – podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

3. „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI 2015 

okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020 r. 

całkowita wartość projektu: 379 313,25 zł 

dofinansowanie: 367 933,25 zł 

05.2017 - pozytywna ocena formalno-merytoryczna wniosku po proteście, decyzja  

o dofinansowaniu projektu 

28.06.2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

4. „Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! 2017 

okres realizacji projektu: 01.10.2017– 30.11.2018r. 

całkowita wartość projektu: 80 246,25 zł 

dofinansowanie: 77 838,86 zł 

21.04.2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

07.2017 – pozytywna ocena formalno – merytoryczna wniosku, negocjacje z NCBiR dotyczące realizacji 

projektu 



 66 

09.2017 - decyzja o wyborze projektu do dofinansowania 

20.10.2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie. 

5. „Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! 2017 

okres realizacji projektu:  01.10.2017 - 30.11.2018 r 

całkowita wartość projektu: 114 637,50 zł 

dofinansowanie: 111 198,37  zł 

21.04.2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

06.11.2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie 

07.2017 - pozytywna ocena formalno – merytoryczna wniosku, negocjacje z NCBiR dotyczące realizacji 

projektu 

09.2017 - decyzja o wyborze projektu do dofinansowania. 

 

6. „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie” 

Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.09.2020 

całkowita wartość projektu: 633 037,50 zł 

dofinansowanie: 569 733,74 zł 

27.03.2017 - złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

06 - 08.2017 - negocjacje z Ministerstwem Zdrowia dotyczące realizacji projektu 

09.2017 - decyzja o wyborze projektu do dofinansowania 

22.11.2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie. 
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7. „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 30.06.2019 

całkowita wartość projektu: 263 261, 00 zł 

dofinansowanie: 255 310, 06 zł 

28.07.2017 - złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

09.2017 - pozytywna ocena formalno – merytoryczna wniosku  

09-10.2017 - negocjacje z NCBiR dotyczące realizacji projektu 

10.2017 - decyzja o wyborze projektu do dofinansowania 

23.11.2017 podpisanie umowy o dofinansowanie. 

 

Wnioski o dofinansowanie z EFS złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy 2017: 

1. „Sukces na rynku pracy z Biurem Karier AJD” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

wnioskowana kwota 518 971,25 zł 

24.05.2017  - złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

09.2017 - negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu. 

 

2. „Języki w środowisku pracy” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 
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wnioskowana kwota 1 929 052,97 zł 

21.07.2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

09.2017 - negatywna ocena formalno-merytoryczna projektu. 

 

3. „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 

wnioskowana kwota 6 478 787,67 zł 

08.2017 – otwarty nabór partnerów do konkursu z działania 3.5 „Kompleksowe Programy Szkół Wyższych” 

na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II – brak ofert 

09.10.2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs NCBiR 

12.2017 - pozytywna ocena formalno – merytoryczna wniosku, negocjacje z NCBiR dotyczące realizacji 

projektu. 

 

Wnioski o dofinansowanie z EFRR złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy lub w procedurze 

pozakonkursowej: 

1. „Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu 

bibliotecznego z biblioteką cyfrową, digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i 

naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”  

Oś priorytetowa II RPO WSL 2014-2020, Cyfrowe Śląskie  

Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” 

całkowita wartość projektu: 375 628,00 zł 

wnioskowana kwota: 319 283, 80 zł 

02.2017 – złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs UM WSL 

10.2017 – brak dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych 

11.2017 – złożenie protestu od wyniku oceny merytorycznej. 
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Projekty w okresie trwałości 

1. „Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i 

chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych 

oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym heteroatomem” 

(trwałość do 20.04.2021) 

2. Projekt kluczowy „Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii 

im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie” Zadanie II: „Budowa budynku 

głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana 

Długosza” (trwałość do 27.09.2018) 

3. „Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. 

Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie” (trwałość do 13.11.2019). 

4. Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy. 

(trwałość do 11.07.2019) 

5. Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy. (trwałość do 03.11.2020) 

6. "Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez 

zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry 

kierowniczej" (trwałość do 25.02.2020). 

 

TABELA.39 

LP. Nazwa projektu 
Kwota 
dofinansowania 

Rok złożenia 
wniosku 
o 
dofinansowanie 

Instytucja 
przyznająca 
dofinansowanie 

Rodzaj 
projektu  
inwestycyjny 
twardy - (T) 
dydaktyczny 
miękki - (M) 

Przyznane 
dofinansowanie 

tak (T)/ nie (N) 

1. 

 „Profesjonalni 
fizjoterapeuci 
 na rynku pracy” 367 933,25 zł 

data złożenia 
2015 
przyznane 
dofinansowanie/ 
umowa w 2017 NCBiR M T 
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2. 

„Staż - startem do kariery 
studenta AJD w 
Częstochowie” 77 838,86 zł 2017 NCBiR M T 

3. 
„Dietetyka w praktyce - 
drogą do sukcesu” 111 198,37 zł 2017 NCBiR M T 

4. 

„Recepta na kwalifikacje. 
Program rozwojowy 
studentek i studentów 
Pielęgniarstwa Akademii 
im. Jana Długosza w 
Częstochowie” 569 733,74 zł 2017 

Minister 
Zdrowia M T 

5. 
„Inżynier przyszłości w 
branży motoryzacyjnej” 255 310,06 zł 2017 NCBiR M T 

6. 

„Zintegrowany Program 
Rozwoju Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie” 6 478 787,67 zł 2017 NCBiR M T 

7. 
 „Sukces na rynku pracy z 
Biurem Karier AJD” 518 971,25 2017 NCBiR M N 

8. 
"Języki w środowisku 
pracy" 1 929 052,97 2017 NCBiR M N 

9. 

„Wzrost dostępności do e-
usług publicznych poprzez 
wdrożenie 
zintegrowanego systemu 
bibliotecznego z biblioteką 
cyfrową, digitalizację oraz 
udostępnienie unikalnych 
zasobów kulturowych i 
naukowych Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie”  319 283, 80 zł 2017 UM WSL T T 

Ogółem 2017 10 308 826,17 zł 

1. 
„Rozwój kompetencji 
 filozoficznych” 77 101,00 zł 2016 NCBiR M T 

2. 

„Nauczyciel – 
Zawodowiec. 
 Rozwój kadry 
dydaktycznej Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie” 182 311,00 zł 2016 NCBiR M T 
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3. 
"Profesjonalny 
fizjoterapeuta XXI" 465 899,73 zł 2016 NCBiR M N 

4. "Umiejętności na start!" 955 002,00 zł 2016 NCBiR M N 

5. 

"Bezpieczna przyszłość 
absolwenta. Studia na 
kierunku bezpieczeństwo 
narodowe" 499 269,03 zł 2016 NCBiR M N 

6. 

"Utworzenie nowego 
kierunku studiów szansą 
dla studentów AJD na 
rynku pracy" 970 000,00 zł 2016 NCBiR M N 

7. 

„Akademia Młodych 
Wynalazców inicjatywą 
poszerzającą horyzonty 
kreatywnego i 
innowacyjnego myślenia 
dzieci i młodzieży" 164 160,65 zł 2016 NCBiR M N 

Ogółem 2016 3 149 582,76 zł 

 

 

11.5 INNE PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

 

1.  15 listopada 2016 r. AJD w Częstochowie przystąpiła do realizacji  projektu "Wychować 

człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej  

z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów  

w polskiej szkole”,  

Wykonawca: Towarzystwo Edukacji Otwartej z Wrocławia.  

w wysokości ponad 4,6 mln zł.  

realizowany  ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 

Zakłada pilotażową implantację tutoringu szkolnego do 76 szkół oraz młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych i socjoterapii w Polsce. Udział AJD w tym konsorcjum wiąże się z powołaniem 

Zespołu Badawczego ds. Ewaluacji Projektu (pod kierunkiem dr Adrianny Sarnat-Ciastko), 

opublikowaniem raportu z realizacji projektu oraz podręcznika-poradnika tutora szkolnego, jak 

również zapewnieniem przestrzeni do realizacji konferencji otwierającej i zamykającej projekt. 

Pierwsza z nich miała miejsce w murach Akademii 28 listopada 2016 r. i cieszyła się 

zainteresowaniem ponad 300 słuchaczy, którzy przybyli na nią z całego kraju, z kolei z jej transmisji 

on-line dotychczas skorzystało ponad 600 osób. 
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2.W 2016 r. „Inkubator Innowacyjności +” realizowany w ramach projektu poza konkursowego 

pn.„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach 

naukowych i przedsiębiorstwach”wramachPOIR2014-2020(Działanie4.4) 

Dla kogo: Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja 

Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu 

Wartość projektu: 2 660 164,00 PLN 

okres realizacji projektu: 01 Styczeń 2017 –31 Styczeń 2019 

Realizowany ze środków:  MNISW 

Cel: wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w 

zakresie komercjalizacji. 

Koordynator projektu: mgr inż. Krzysztof Maternicki. 
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12. INFORMATYZACJA UCZELNI 

 

12.1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU INFRASTRUKTURY  INFORMATYCZNEJ  

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

- zakończono wdrażanie ujednoliconej polityki dostępu do stacji roboczej w komputerach administracji 

centralnej (RODO), 

- wykonano kolejny etap wdrożenia dostępu do sieci EDUROAM na terenie Uczelni (budynek Armii 

Krajowej 13/15), 

- przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników dydaktycznych  jak również opracowano instrukcję 

postepowania ze stacjami roboczymi znajdującymi się w posiadaniu pracowników dydaktycznych Uczelni 

(RODO), 

-rozpoczęto wdrażanie systemu „Elektronicznej kolejki do dziekanatu”, 

-rozpoczęto pełną inwentaryzacje sprzętu komputerowego Uczelni wraz z wdrażaniem zapisów polityki 

bezpieczeństwa i wprowadzeniu kartoteki komputera (RODO). 

12.2. INFORMATYCZNA OBSŁUGA DYDAKTYKI 

 

Do zadań zespołu należy przede wszystkim: 

 bieżąca administracja systemami: USOS, USOSweb, UL, APD, ECTS, BIRT, CELCAT, CAS, USOSAPI, 

SOD, PLAGIAT, ANKIETER oraz pomoc użytkownikom w/w systemów, obsługa systemu rekrutacji 

IRK, wydruk elektronicznych legitymacji studenckich ELS oraz doktoranckich ELD. 

 administracja stroną internetową Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia USZJK, stroną 

systemu USOSweb, APD oraz rejestracji żetonowych UL. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zespół dokonał realizacji następujących zadań: 

 wdrożenie modułu „PRAKTYKI” w USOS. Przygotowanie i opracowanie instrukcji dot. obsługi praktyk 

w USOS.  

 wdrożenie modułu „WYMIANA STUDENCKA” dla Biura Współpracy z Zagranicą. Przygotowanie i 

opracowanie instrukcji dla BWZ. 

 wdrożenie systemu USOSadm w Javie (https://usosadm.ajd.czest.pl/) 

 aktualizacja wersji systemu USOS do najnowszej wersji  6.3.0  

 aktualizacja wersji systemu USOSweb, UL, APD, Ankieter, USOSadm do wersji 6.3.0 

 administrowanie platformą e-learningową MOODLE oraz aktualizacja platformy 

 administrowanie systemem rejestracji żetonowych UL na potrzeby rejestracji na przedmioty swobodnego 

wyboru (PSW), lektoraty (LEK) oraz zajęcia z wychowania fizycznego  (WF) na semestr letni oraz 

zimowy. 

Przygotowanie systemu rejestracji żetonowych na potrzeby rejestracji na szkolenia z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów. 

 administracja modułem Płatności w ramach integracji z systemem EGERIA w obszarze studiów 

stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych  
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 administrowanie modułem ankiet ogólnych oceny pracy dziekanatu oraz ankiet dotyczących oceny zajęć 

dydaktycznych w USOSweb oraz systemem ANKIETER 

 przygotowanie przez pracownika zespołu programu „Upoważnienia AJD” służącego rejestracji 

wydawanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych obsługi 

dydaktyki. 

 przeprowadzenie eksportu studentów, doktorantów oraz świadczeń pomocy materialnej do systemu POL-

on. 

 przeprowadzenie eksportu prac dyplomowych z Uczelnianego Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do 

Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych współpracującego z systemem POL-on 

 szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na rok akademicki 2017/18 

 cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej 

 bieżąca administracja stronami USZJK, USOSweb, UL, APD 

 administrowanie systemem rejestracji żetonowych UL na potrzeby rejestracji na przedmioty swobodnego 

wyboru (PSW), lektoraty (LEK) oraz zajęcia z wychowania fizycznego  (WF) na semestr letni oraz 

zimowy. 

Przygotowanie systemu rejestracji żetonowych na potrzeby rejestracji na szkolenia z zakresu 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów. 

 administracja modułem Płatności w ramach integracji z systemem EGERIA w obszarze studiów 

stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych  

 administrowanie modułem ankiet ogólnych oceny pracy dziekanatu oraz ankiet dotyczących oceny zajęć 

dydaktycznych w USOSweb oraz systemem ANKIETER 

 przeprowadzenie eksportu studentów, doktorantów oraz świadczeń pomocy materialnej do systemu POL-

on po  połączeniu Wydziału Filologiczno-Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych. 

 przeprowadzenie eksportu prac dyplomowych z Uczelnianego Archiwum Prac Dyplomowych (APD) do 

Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych współpracującego z systemem POL-on 

 szkolenia nowych planistów z systemu CELCAT na rok akademicki 2016/17 

 cykliczna publikacja rozkładów zajęć CELCAT na stronie internetowej 

 bieżąca administracja stronami USZJK, USOSweb, UL, APD 

 aktualizacja systemu ankiet do badania losów zawodowych absolwentów wykorzystywanego przez Biuro 

Praktyk i Karier 
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13. DZIAŁALNOŚĆ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

 

                        Rok akademicki  2016/2017 był 23-tym rokiem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy 

Akademii im. Jana Długosza. Na UTW uczęszcza obecnie prawie 800 słuchaczy. Oferta zajęć w ramach UTW 

była i  jest bardzo zróżnicowana. Słuchacze mają możliwość uczestnictwa w cotygodniowych wykładach z 

różnych dziedzin życia i nauki, prowadzonych przez wykładowców z naszej uczelni i zaproszonych gości.   

Oprócz wykładów proponujemy słuchaczom UTW dodatkowe zajęcia, takie jak: 

lektoraty języków obcych (j. angielski,  niemiecki,  rosyjski, włoski ),  

zespół plastyczny,  

pracowania komputerowa,  

zajęcia ruchowe; joga, basen, tenis stołowy, zajęcia w sali gimnastycznej i na siłowni, taneczno- rytmiczne, 

salsa, 

sekcja brydżowa, 

sekcja astronomiczna, 

warsztaty prozdrowotne, 

sekcja robótek ręcznych.  

W ramach tych sekcji słuchacze współtworzą program ich działania i sami go realizują. Prężnie działający 

samorząd słuchaczy przygotowuje dla całego UTW programy kulturalne, wycieczki, warsztaty  i inne 

dodatkowe formy spędzania wolnego czasu. Wszystkie informacje dotyczące działalności UTW znajdują się 

na stronie internetowej UTW (utw.ajd.czest.pl), którą tworzą sami słuchacze. Można  tam zapoznać się z 

programem UTW, aktualnymi wydarzeniami, zobaczyć zdjęcia, a także poznać zainteresowania naszych 

słuchaczy.   Po raz kolejny w roku 2017 słuchacze UTW reprezentowali nasz UTW  w sportowych, 

międzynarodowych olimpiadach:   IX  Olimpiadzie Studentów ‘Trzeci wiek na start” i pierwszy raz w 

Olimpiadzie Sportowej w Łucku. Rok  akademicki 2016/2017 był kolejnym rokiem współpracy z innymi 

Uniwersytetami Trzeciego Wieku działającymi na terenie naszego miasta - UTW przy Politechnice 

Częstochowskiej a także Domem Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Hospicjum 

Częstochowskim ‘ Dar Serca”. W 2016/2017 roku nasz UTW objął opieką nowo powstały UTW w Kłomnicach. 

W roku 2017 ukazał się dziewiąty numer biuletynu „ NASZ UNIWERSYTET”, w którym przedstawiona została 

działalność naszego UTW. Biuletyn został przygotowany i zredagowany przez słuchaczy i wydany dzięki 

wsparciu władz Akademii.   Ważną rolę w życiu UTW odgrywa współpraca z licznymi instytucjami 

kulturalnymi,  z naszego miasta, które poza gościnnością jakiej udzielają z okazji organizowanych wystaw, 

zapraszają również naszych słuchaczy do uczestnictwa w życiu kulturalnym Częstochowy (zniżki na bilety do 

teatru, kina, na koncerty, wystawy itp.). Tradycją już stały się wykłady w częstochowskim teatrze połączone z 

uczestnictwem słuchaczy w spektaklu oraz w koncertach połączonych z wykładami w Filharmonii 

Częstochowskiej. W 2016/2017 roku uczestnicy warsztatów plastycznych zaprezentowali swoje prace na 

wystawie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Kierownik UTW dr Joanna Górna jest członkiem 

Śląskiej Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego, a słuchaczka UTW 

Wanda Kasprzak jest członkiem Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie. 
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14. PROMOCJA UCZELNI 

 

W okresie sprawozdawczym Biuro Promocji prowadziło działania promocyjne i informacyjne 

wynikające z potrzeb Uczelni i jej otoczenia oraz czynności marketingowe dostosowane do odpowiednich 

grup odbiorców. 

Najważniejszym zadaniem Biura było prowadzenie ciągłej kampanii Promocyjnej poświęconej 

rekrutacji. Na jej potrzeby opracowano linię graficzną i merytoryczną na postawie, której  powstały  materiały 

rekrutacyjno-informacyjne: (plakaty, broszury, ulotki, stendy, rollapy i banery). Materiały promocyjno-

informacyjne  wdrożono  do realizacji  za pośrednictwem: ogłoszeń prasowych, spotów radiowych, kampanii 

w autobusach. Prowadzono kampanię informacyjną dotyczącą oferty dydaktycznej oraz elektroniczny mailing  

do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa śląskiego. Biuro opracowało politykę 

promocji w Internecie poprzez nawiązywanie współpracy z portalami informacyjnymi  – zarówno 

branżowymi edukacyjnymi, społecznościowymi oraz ogólnymi. W związku z przyznaną  dotacją z Urzędu 

Miasta  na realizację projektu „Promocja rekrutacji na studia 2017/2018 „Studiuj w Częstochowie” 

przeprowadzono intensywną kampanię bilbordowo-banerową na terenie Częstochowy i regionu w promieniu 

100 km. Biuro Promocji koordynowało pracami nad opracowaniem Księgi Znaku, która została wprowadzona 

w maju 2017 r. Biuro zajmowało się zarządzaniem stroną internetową i mediami społecznościowymi w 

ramach czego zrealizowano wiele działań, z których najbardziej istotne to: Facebook ( ponad 5000 

użytkowników) Twitter (ponad 100 użytkowników). Biuro Promocji uczestniczyło w pracach związanych z 

tworzeniem nowej strony internetowej Uczelni w obszarze związanym z jej wizualizacją i strukturą. Nowa 

witryna internetowa została uruchomiona w czerwcu 2017 r. Przez cały rok opracowano i publikowano 

wiadomości dotyczące Uczelni  o wielorakich aspektach dokumentujących wydarzenia i życie akademickie – 

wizyty, uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe, studenckie, wiadomości o zdobytych przez studentów 

oraz pracowników wyróżnieniach, nagrodach i tytułach, a także innych osiągnięciach. W ramach 

obligatoryjnych działań na stronie BIP aktualizowano i zamieszczano nowe informacje. Biuro Promocji  

koordynowało i nadzorowało pracami Zespołu Promocyjnego,  którego rolą było prowadzenie wyjazdowych 

zajęć coachingowo-promycyjnych z młodzieżą z szkół ponagimnazjalnych w Częstochowie i regionie. 

Zorganizowano „Dni Otwarte Uczelni”, oraz przeprowadzono szereg spotkań promujących ofertę 

dydaktyczną z młodzieżą  terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, 

lublinieckiego, zawierciańskiego, kłobuckiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego. Prowadzono stały 

kolportaż materiałów informacyjnych o AJD – informacja miejska, Dom Pielgrzyma „Jasna Góra” oraz  

prezentowano Uczelnię i przygotowywano promocję  oferty dydaktycznej podczas uroczystości miejskich. 

Uczelnia brała udział  w licznych targach edukacyjnych. Pracownicy  uczestniczyli w kilkudziesięciu 

imprezach mających za zadanie promocję działalności naukowej, dydaktycznej i kulturalnej Uczelni. 

Utrzymywano  stałą współpracę  z mediami   za pośrednictwem,  których zrealizowano szereg audycji 

radiowych i telewizyjnych oraz wydano dziesiątki artykułów prasowych poświęconych działalności Akademii 

im. Jana Długosza (w tym promocja rekrutacji). Opracowano i wydano nowe  foldery ogólnouczelniane w 

języku polskim i angielskim oraz biuletyn „Res Academicae. Biuro zajmowało się dystrybucją materiałów 

promocyjnych na potrzeby wszystkich jednostek Uczelni.   

Zorganizowano i czuwano nad uczelnianymi uroczystościami  w tym:  Inauguracja Roku Akademickiego, 

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych gdzie gościem była Minister Edukacji Narodowej Anna 

Zalewska, Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, licznymi wykładami i konferencjami naukowymi. 

Pracownicy Biura współtworzyli projekty zewnętrzne mające na celu propagowanie szkolnictwa wyższego tj :  

„Akademia w Bibliotece” i „Akademicka Częstochowa”.   
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Przy udziale Biura Promocji Uczelnia kontynuowała oraz nawiązała współpracę z licznymi szkołami 

ponadgimnazjalnymi na skutek czego zostały podpisane umowy współpracy. Opracowywano ankiety 

umożliwiające przygotowanie rankingów uczelni wyższych do wydawnictw ogólnopolskich. Biuro poprzez 

wszystkie realizowane działania dbało o  pozytywny wizerunek Akademii w otoczeniu wewnętrznym i 

zewnętrznym Uczelni. 


